De tien geboden
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1. PROBEER TE BEGRIJPEN WAT DE HERE WIL
Inleiding
De afgelopen jaren is het meerdere malen voorgekomen dat mensen
mij vroegen, waarom je bij ons in Evangeliegemeente De Regenboog
zo weinig hoort preken uit de tien geboden. In veel kerken worden de
tien geboden elke week hardop gelezen en bij ons, dat wil zeggen in
de meeste evangeliegemeenten, gebeurt dat niet. Ik had daar zelf al
wel over nagedacht, ook voordat die vraag gesteld werd. Toen ik hier
een aantal malen mee geconfronteerd werd, ben ik daar eens wat met
wat broeders voorgangers van andere evangeliegemeenten over gaan
praten en heb ik gevraagd: ‘Preek jij wel eens uit de tien geboden?’
Het is mij opgevallen dat ik een grote verscheidenheid aan
antwoorden daarop kreeg.
Ik ontdekte: er zijn er, die vinden dat de tien geboden voor christenen
niet meer gelden, want (dat was dan ook het antwoord, dat ik kreeg)
de bijbel zegt: we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade.
Nou, dat antwoord vond ik te goedkoop. Ik dacht: dat kan nooit, dat is
te gemakkelijk. ‘We zijn niet meer onder de wet, we zijn onder de
genade’ en daarbij laten we dus een geweldig stuk van het Oude
Testament zomaar even vallen. Hoe doe je dat dan?
Anderen zien de wet slechts als richtlijnen van God voor Israël, toen
dat volk op weg was vanuit Egypte naar het beloofde land. Zij zeggen:
‘Dat zijn oude geboden voor Israël, dat hoort niet meer bij deze
bedeling’.
Ik heb ook iemand horen zeggen: ‘De tien geboden zie ik als een soort
historisch document. Dat is wel mooi om af en toe eens te lezen, maar
het heeft geen gezag meer, vandaag de dag.’
En weer anderen zeggen: ‘Ja, maar wacht eens: de wet is niet
belangrijk, het komt door de Heilige Geest, die in je woont. Als de
Heilige Geest in je woont, dan ga je vanzelf die wet doen. Dat is
automatisch zo, daarom heb je de tien geboden niet meer nodig’.
Over al deze dingen kun je lang nadenken en ik ben daar tijden mee
bezig geweest.
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Misschien zegt u: ‘Ik ben daar allang uit’. Nou, ik niet zo makkelijk
en ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt wanneer ik de komende
tijd ga proberen om nu eens zorgvuldig te luisteren naar de Here Jezus
en naar schrijvers van het Nieuwe Testament, wat zij te zeggen
hebben over die tien woorden, die God aan Mozes gaf.
We zullen ons gaan verdiepen in deze vraag: wat is de plaats van de
tien geboden, van de wet, in het leven van een nieuwtestamentisch
christen?
Deze eerste prediking is een inleiding in deze gedachtegang. Daarom
heb ik als thema gekozen: ‘Tracht te verstaan wat de wil des Heren is’.
Een tekst uit het Nieuwe Testament, daar kan niemand onder uit. We
vinden deze tekst in Efeziërs hoofdstuk 5:1-17.
Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt
in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en zich voor ons
heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een
welriekende reuk.
Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs
geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt, en evenmin van
onwelvoeglijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven, doch
veeleer van dankzegging. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat
in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een
afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God.
Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen
komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet
dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans
zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, - want de
vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en
waarheid -, en toetst wat de Here welbehaaglijk is.
En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar
ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat
heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht
ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt
is licht.
Daarom heet het:
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Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u
lichten.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als
wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn
kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat
de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid
is, maar wordt vervuld met de Geest.
Navolging
Het thema voor de prediking zou je ook kunnen samenvatten met deze
vraag: ‘Wat wil God van mij?’
Okke Jager heeft ooit eens een boekje geschreven waaraan hij de
ietwat profane titel gaf: ‘Wat wil God nu eigenlijk?’ Daar gaat het om.
Hoe wil Hij dat ik leef en wat is belangrijk in Gods ogen voor wat
betreft mijn doen en mijn laten?
Paulus roept ons in deze brief aan de Efeziërs op om navolgers Gods
te zijn.
Er zijn heel wat boeken verschenen met de titel: ‘De navolging’ of
‘De navolging van Christus’. Thomas à Kempis heeft daar een heel
mooi boek over geschreven, waarbij hij de nadruk legde op het
innerlijk, terwijl Dietrich Bonhoeffer meer bezig was met de
praktische uitleg: hoe volg ik Christus in de daad, in de situatie van de
Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Hoe kan ik een navolger Gods
zijn als ik gevangen genomen wordt?
Als Paulus ons oproept om navolgers Gods te zijn, voegt hij eraan toe:
als geliefde kinderen van God. Als hij dat gezegd heeft, volgen er
direct een heel aantal praktische opdrachten. Het is net of hij zeggen
wil: als je nu een kind bent in dat gezin, waar God de Vader is en
Jezus de Zoon, dan zijn dit de huisregels, dan hoort dit erbij. En dan
zijn er een heleboel dingen die je niet doet en die je wel doet.
Dat heeft alles te maken met onze handel en wandel in de praktijk.
Met hoe je vandaag en morgen in het leven staat. Met wat je doet, wat
je denkt, wie je bent.
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Levensstijl
Het christelijk geloof is geen zweverige filosofie, waar je altijd maar
over door kunt praten, praten , praten, words, words, words... Maar het
is een relatie met een heilig God, een persoonlijk kennis hebben aan
Iemand, met een hoofdletter. Aan God, de Heilige. Een relatie die van
diepgaande invloed is op onze hele levensstijl. Het gaat verder dan de
daden alleen. Levensstijl is de gezamenlijke vorm van daden.
In heel zijn brief aan de Efeziërs tekent Paulus duidelijk het verschil
tussen uw en mijn leven van vóór de bekering en van nu, dus dóór de
bekering.
In hoofdstuk 4 gaat het helemaal over die nieuwe levenswandel. En
daar zegt hij in vers 17:
Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer
moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van
hun denken, verduisterd in hun verstand...
Het gaat hier dus om de dingen van de oorsprong. Wat wij doen komt
voort uit ons denken; het is eerst denken en dan doen. Paulus zegt
hier: ‘Je mag niet blijven wandelen in de ijdelheid van je denken’
(ijdelheid staat hier voor nutteloosheid).
Vers 18 en 19: ...verduisterd in hun verstand, vervreemd van
het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de
verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving
overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei
onreinheid.
Wat u hier leest, is vandaag de dag schering en inslag. Dat staat niet
met deze woorden in de krant, maar wat wel in de krant staat komt
voort uit wat we hier lezen. En dan zegt Paulus: ‘maar gij geheel
anders’.
Komt het automatisch goed?
Nu eerst even naar de mensen die zeggen: ‘Ja, maar als de Heilige
Geest in je woont, dan gaat het toch allemaal vanzelf, dan komen de
goede dingen toch automatisch?’
Als dat zo was, dan zouden Petrus en Paulus en ook de andere
apostelen zeker niet zoveel gesproken hebben over de dingen die
christenen moeten doen. Het is blijkbaar niet zo automatisch. Vaak
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worden wij opgeroepen om op een bepaalde wijze te leven en op een
andere wijze niet te leven. We zien het keerpunt in Efeze 4:20:
Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij
toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de
waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude
mens aflegt ‘waar het niet zo goed mee gaat...’
Staat dat er? Nee, er staat dat de oude mens ten verderve gaat!
...naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door
de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil
van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
Het zal bij u wel net zo gaan als bij mij: je moet dit eigenlijk wel tien
keer lezen voordat je goed begrijpt wat daar staat. Dit is typisch
Paulus. Maar wie doet dat nog vandaag de dag? Wij leven toch
allemaal heel snel weer naar de volgende dag toe? Wie gaat er nu
vanavond deze Efeze-4-teksten voor zijn bed met zijn bijbeltje open
nog eens grondig lezen en herlezen? Wie gaat dit aan de Here
voorleggen en zeggen: ‘Here, ik snap dit eigenlijk niet. Wat heeft dit
voor betrekking op mijn leven? Gaat de oude mens ten verderve? Wat
is dat, ten verderve? En wordt de jonge, de nieuwe mens vernieuwd?
Hoe werkt dat, Here?’
Afleggen en aandoen
Het christelijke leven is een apart leven. Apart gezet tot eer van God.
Als je christen bent geworden, dan ben je nooit meer doelloos. Je hebt
een doel in je leven gekregen.
Al zou het maar het enige doel van jouw bestaan zijn, dat je de eer aan
God brengt. En al zou niemand dat zien in je leven behalve God, dan
is je doel volbracht. Al zit je nu in een bestaan dat omgeven wordt
door spinnenwebben van moeilijkheden, al zijn er allerlei problemen
en moeilijke zaken in je leven, al is het zo, dat er maar weinig mensen
jou zien - als jij in je bestaan God de eer brengt, (jij in jouw klein
hoekje en ik in het mijn’), dan is voldaan aan het allereerste doel van
je bestaan: tot eer van God te leven.
Het christenleven is een leven dat te maken heeft met navolging.
Gehoorzaamheid, toewijding en overgave, dat zijn de begrippen die
gelden in het christenleven.
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Als je het kruis van Christus Jezus hebt leren kennen voor je leven, als
je weet hebt gekregen van de vergeving van je zonden, dan houdt het
daar niet mee op, maar dan begint het pas. Dan ga je in dat nieuwe
leven een weg op met de Heer, een weg van navolging. Dat kruis is
het keerpunt van je bestaan geworden. Het kruis is een omkeerpunt: en
nu geheel anders: want ik heb Christus leren kennen. Christenleven is
een voortdurend proces van afleggen en aandoen, afleggen en
aandoen, afleggen en aandoen. Daar ben je continu mee bezig.
De oude mens die ten verderve gaat blijkt af en toe nog niet zo dood te
zijn als wij belijden dat hij moet zijn. Die oude mens komt af en toe in
mijn humeur omhoog. En dan moet ik daar daadwerkelijk wat aan
doen. Het is niet genoeg als ik zeg: ‘Heer, ik dank U dat ik Uw kind
ben. Prijs Uw naam! Ik blijf voor de rest even ongemakkelijk in mijn
gezin, maar ik ben toch Uw kind, halleluja!’
Nee, er moet afgelegd worden en er moet aangedaan worden. Die
oude mens, dus dat humeur waar een ander moeite mee heeft, dat
sacherijn als je dat hebt, dat kan je heel goed in de weg staan. Ja, maar
kan Christus dan je karakter veranderen? God zij dank kan Hij dat!
Het zou verschrikkelijk zijn als dat niet zo was. Dan zat je met
allemaal van die ‘oude mensen’.
Ik weet niet hoe u was toen u de Heer net leerde kennen, hoe uw
karakter was toen u tot bekering kwam. Maar ik ben heel dankbaar dat
de Heer karakters kan veranderen. Dat is een hele weg en daar moet je
jezelf ook in geven. Maar ik ben er van overtuigd dat ik, als ik wil
trachten te verstaan wat de wil des Heren is, de oude mens moet
afleggen en de nieuwe mens moet aandoen. Ongerechtigheid afleggen
en gerechtigheid zoeken te doen in mijn leven. Een heel proces. Ik
denk dat we daar pas mee zullen stoppen als we de hemel ingaan.
Goed doen of goed zijn
In dit nieuwe leven is het van groot belang om te weten waarmee we
Gode welbehaaglijk zijn, èn waarmee niet. De bijbel geeft duidelijk
aan wat voor soort leven bij een christen past, bij Christus past - en
wat voor leven niet.
Nu gaat het bij een volgeling van Jezus heel diep. Want het kennen
van Jezus is meer dan de oppervlakte. Het kenmerk van een discipel
van Jezus is namelijk niet louter aan zijn daden af te meten.
7

Dit is één van de dingen waar destijds de Reformatie om begonnen is.
Want als je in de rooms-katholieke kerk maar de goede daden deed,
als het uiterlijk er maar goed uitzag, dan was het voldoende. Dat is een
soort wettisisme. Maar bij een discipel van Jezus gaat het niet alleen
om goede dingen doen. Bij een gelovig kind van God komen zijn
goede daden voort uit een innerlijk leven, uit goede beweegredenen,
uit goede drijfveren, uit, wat de bijbel noemt, het werk van de Heilige
Geest.
Dus die mensen waar we over spraken hebben toch gelijk? Ja,
natuurlijk hebben zij gelijk. Er is echter één verschil en dat is het
woordje ‘automatisch’. De mensen die zeggen, dat het leven met Jezus
een leven is door de Heilige Geest hebben voluit gelijk, alleen, dat
gaat niet automatisch. Het leven uit de Heilige Geest vraagt alles van
je. Het vraagt je inzet. Het vraagt afleggen. Het vraagt aandoen.
Een christen is een nieuwe schepping geworden doordat hij in genade
het offer van Jezus heeft aangenomen. De Heilige Geest is in je leven
gekomen. Alleen zo kan goed doen veranderen in goed zijn. Dat is een
verdieping dieper. En daar word je nu op aangesproken als je een kind
van God geworden bent. Op goed zijn.
Paulus zegt in de brief aan de Filippenzen (Fil. 2:5):
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus
was.
Nu wij bezig zijn na te denken over ‘toetst wat de Here welbehaaglijk
is’, wil ik heel persoonlijk aan u, aan jou vragen: laten wij die
gezindheid van Jezus Christus wel genoeg doorwerken in ons bestaan?
Laten wij dat leven van Jezus wel bewust iets in ons dagelijks leven
bewerken? Of leven we van de ene dag in de andere en laten we alles
min of meer op zijn beloop?
De vraag is heel concreet: zijn wij bezig met een weg van
heiligmaking? Maken wij ons druk over heiliging?
Je zou ook kunnen zeggen: zoeken wij ernaar te leven zoals God het
wil?
Zeggen wij ‘ja’ tegen het leven? Zeggen wij ‘ja’ tegen het leven met
God en zeggen we daardoor heel vaak ‘neen’ tegen de dingen die er in
het leven op ons af komen?
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Ik geloof dat dit essentieel is. De Heilige Geest doet ons wel dingen in
ons hart gevoelen: dit is goed en dat is niet goed, maar dat wil niet
zeggen dat wij het dan ook doen, dus concreet ‘ja’ of ‘nee’ zeggen.
Ons thema is ‘Hoe zullen wij dan leven?’ Dat was de grote vraag van
Francis Schaeffer: ‘Hoe zouden wij dan leven?’ Als we in een wereld
leven die zo totaal anders is, die van totaal andere waarden en normen
uitgaat, hoe zouden wíj dan leven? Waarmee behagen wij God en
waarmee brengen wij ons nieuwe leven in gevaar? Want let erop: dit
oude leven voert ten verderve. Dus als je in je nieuwe leven met Jezus
Christus dat oude leven maar zijn gang laat gaan, dan komt er verderf
in je leven. Schimmel, die door alles heen trekt. Zonde!
Laten we trachten te verstaan wat de wil des Heren is. Laten we ons
meer en meer bewust worden, dat we niet meer van onszelf zijn.
Wij zijn, ik spreek nu alle kinderen van God aan, het eigendom van
God geworden. Wij zijn als verloren zonen en dochters bij Vader thuis
gekomen. Eindelijk thuis. Er is feest gevierd, ook voor ons. Er was
vreugde in de hemel voor elke zondaar die zich bekeerde. Is dat niet
een heerlijke gedachte om bij stil te staan? Er waren engelen, die zich
verheugden over het feit dat u, dat jij, dat ik een kind van God mocht
worden. Dat is geweldig: vreugde in de hemel als een mens zich
bekeert. En er is ook vreugde op de aarde. Want ik vond mijn eigen
doopfeest een feest. Er was vreugde toen ik een kind van God werd.
En dat feest gaat door, maar nu in het gewone leven van elke dag.
De nacht vlood heen, ’t is helder dag,
er is blijdschap in mijn ziel.
Mijn vrees is weg, Gods vrede is daar,
er is vreugde in mijn ziel.
Er is vreugde, hemelvreugde, hemelvreugde hier op aard,
te weten: Jezus mint ook mij is mij meer dan alles waard.
Kent u dit lied? Een oud lied uit de bundel van Johannes de Heer.
Prachtig: ‘Te weten: Jezus mint ook mij is mij meer dan alles waard!’
Wat een geweldige zaak is dat. Kunt u dat ook meezingen? Als u dat
mee kunt zingen, dan moet u ook mee kunnen antwoorden, want dat
leven met God is een verantwoordelijk leven.
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In ons dagelijks leven geven we antwoord op het levensvernieuwende
Woord van God dat Jezus tegen ons gesproken heeft. Ook tegen u en
tegen jou heeft Hij gezegd: ‘Ik wil het, word rein’. Gods Woord, dat
door Jezus wordt uitgesproken: ‘Ik wil het, word rein’.
Jezus’ bloed reinigt...
Misschien is er iemand die dit leest, die van zichzelf weet dat hij zo
door de zonde vastgehouden wordt, doortrokken wordt, dat de zonde
als een soort ziekte in zijn leven heerst. Misschien ervaart u de zonde
als een soort melaatsheid, die uw, die jouw hele leven doortrekt. Je
gaat eraan kapot en je wordt steeds meer op jezelf teruggeworpen.
Er was in de bijbel ook eens een ontmoeting tussen Jezus en een
melaatse en die zou ik graag met u willen lezen. Wat deed Jezus aan
die melaatse? We lezen dat in Mattheüs 8:1-4.
Nadat Jezus nu van de berg was afgedaald (waar Hij de
Bergrede had uitgesproken), volgden Hem vele scharen. En zie, een
melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here,
indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen (dat was het geloof). En Jezus
strekte de hand uit en raakte hem aan en zei: Ik wil het, word rein. En
terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. En Jezus zei tot hem: Zie
toe, dat gij het aan niemand zegt, maar ga heen, toon u aan de priester
en offer de gave, die Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een
getuigenis.
Als je nou door de zonde melaats bent en je voelt dat zo, dan is dit de
wil van God voor je leven. Jezus zegt dat niet zo maar, tegen de een
wel en tegen de ander niet. Als je met deze woorden tot Jezus komt:
‘Here als U het wilt, kunt U mij van deze zonde reinigen’, als u dat
wilt, dan zegt Jezus: ‘Ik wil het, word rein’.
...van alle zonden
Misschien is er iemand anders, die zegt: ‘Ja, ik ervaar de zonde als een
geweldige band om mijn leven, ik word erdoor verlamd.
Iemand zei eens tegen mij na een preek: ‘De zonde stond mij in de
weg en verhinderde mij om antwoord te geven en te luisteren naar je
preek’. Dat is al heel lang geleden. Maar misschien is dat ook uw
reactie en zegt u: ‘ik word verlamd in mijn doen en laten door de
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zonde’. Jezus heeft ook eens een verlamde ontmoet. Zullen we met
elkaar lezen wat Hij daarmee deed? Matt. 9:1 en 2.
En in een schip gegaan zijnde stak Jezus over en Hij kwam in
zijn eigen stad. En zie, men bracht een verlamde, op een bed liggende,
tot Hem. En daar Jezus hun geloof zag (daar is weer het geloof, nu
niet van de verlamde, maar van mensen die zich om hem
bekommerden) zei Hij tot de verlamde: Houd moed, mijn kind, uw
zonden worden vergeven.
Even later zegt Jezus: Sta op en wandel. Eerst spreekt Jezus over: uw
zonden worden u vergeven, en daarna volgt: ‘Sta op en wandel’. Wat
heb je eraan om op te staan en te wandelen, als je zonden je niet
vergeven zijn? Wat is het belangrijkste in het leven? Zo heeft Jezus
mens na mens na mens ontmoet.
Als u hierdoor aangesproken bent, als u gebukt gaat onder de zonde,
dan is dit de wil van God voor uw leven: dat u vergeving ontvangt, dat
u genezing, verlossing en bevrijding ontvangt en dat u voortgaat in uw
leven. Ons thema is: tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Dit ìs
wat God wil. En daarom zeg ik: doe toch wat de bijbel u aanreikt:
geloof in Jezus Christus!
Wanneer u dit als het Woord van God ervaart, laat dat dan eens diep
tot u doordringen en lees in de bijbel Mattheüs 8 en 9 daar nog eens
over na. Leg uw handen op die woorden en bid in uzelf hardop tot de
Heer. Als u hardop bidt: ‘Here, wilt U dat wonder zo ook bij mij
doen?’ dan zult u zien dat er een wonder gebeurt! Dat hoeft niet altijd
in de samenkomst. Er hoeft niet altijd iemand anders met u te bidden.
U kunt dat ook helemaal alleen doen.
Ik weet van iemand die op een zeker moment van zonde overtuigd
werd, terwijl hij onder de douche stond! Hij zakte als het ware in
elkaar en zei: ‘Jezus, U alleen!’ Overal en op ieder moment kan de
Heilige Geest in je hart spreken. Doe wat de bijbel ons aanreikt. Stel
uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult zalig worden, u zult
behouden worden (Handelingen 16:31).
Wij kunnen natuurlijk heel veel bezig zijn met de tien geboden, maar
ik ben eerst hiermee begonnen, want dit is de wil van God, dat een
verlorene behouden wordt, genezen wordt.
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Dit is de wil van God, zegt Johannes, dat ieder die de Zoon
aanschouwt en in Hem gelooft eeuwig leven hebbe (Johannes 6:40).
De basis van Gods wil is barmhartigheid en liefde voor het verlorene.
Dat mag ik zo tegen u zeggen, dat is Evangelie, blijde boodschap. Dat
is de basis van de wil van God. Maar daar blijft het niet bij. De
uitwerking van Gods wil is heiliging, en wederliefde van de
behoudene. Dit is een boodschap voor iemand die verloren is en
tegelijk een boodschap voor iemand die behouden is. De uitwerking
vraagt God van zijn kinderen.
De vraag aan ons, die de Heer al langer kennen, is: leven wij naar de
wil van God? De Enige die het volstrekte recht heeft om te zeggen hoe
wij behoren te leven, is de wettige eigenaar van ons leven, dat is de
God en Vader van onze Here Jezus Christus. Waarachtig leven is
gehoorzaam leven, antwoordend leven, verantwoordelijk leven.
Waarom zou je eigenlijk niet echtbreken als je ’t moeilijk met je
vrouw hebt? Als je altijd ruzie hebt, waarom zou je niet bij haar
vandaan gaan? De hele cultuur is ervan doordrenkt en je hoort ook
nog van mensen die gescheiden zijn en het nu veel ‘beter’ hebben.
Je hoeft de televisie maar aan te zetten en je ziet overspel. Waarom
zou jij ’t dan niet doen? Waarom zou je niet liegen, iedereen bedriegt
toch? Waarom zou je de zaken niet eens anders voorstellen als het jou
beter uitkomt? Fraude is toch tot in de hoogste regionen te vinden?
Waarom zou jij het dan niet doen? Er is maar één antwoord: omdat
God het niet wil.
Geheel anders
In onze tijd is de mens autonoom geworden. Daar lees je dagelijks
over. Ik las deze week in een modern blad voor managers het
volgende (geschreven door de topmanager van de een of andere grote
organisatie): ‘We spreken nu niet meer over goed of kwaad in ons
bedrijf, maar we spreken over meer of minder succesvol’.
Kijk, dat is heel wat makkelijker. Meer of minder economisch, in die
termen gaan we denken. De bijbel zegt: Gij geheel anders, gij hebt
Christus leren kennen (Ef. 4:20). Voor een christen geldt in heel het
leven: in het zaken doen, in het op school zijn, in het omgaan met
vrienden, in het kijken naar televisieprogramma’s of films, in het
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lezen van boeken: gij hebt Christus leren kennen. Dat vind ik heel
moeilijk wat ik hier zeg. Voor mij is dat een strijd. En nu leg ik mijn
strijd niet op u, maar het is ook uw strijd, de strijd van ieder kind van
God.
Wij leven niet naar het beginsel van de autonomie (‘auto’ dat is zelf.
Een auto dat is een zelfbeweger. Autonomie is jezelf tot nomos, tot
wet zijn), maar van de theonomie, dat wil zeggen dat de Theos, dat
God het in ons leven voor het zeggen heeft.
De apostel Johannes heeft het vele malen duidelijk gezegd: het houden
van Gods geboden is het blijven in zijn liefde. Blijft in mijn liefde,
zegt Jezus heel vaak. Blijft in die relatie die Ik met je heb en realiseer
je dat er daden zijn, die je uit mijn liefde wegtrekken en dat er daden
zijn die jou dichter bij mijn hart brengen. Daar gaat het om.
Geboden van Christus
Heiliging is een weg, dichter naar het hart van God. Het gaat om
gehoorzaamheid. Maar dan niet in de zin van slavernij; je moet
gehoorzamen, anders krijg je straf. Het gaat bij Jezus om
gehoorzaamheid als kinderen. Jezus zegt: Ik heb u vrienden genoemd,
u, die met woord en daad laat blijken van wie u bent en voor wie u
bent.
Je kunt vandaag de dag heel goed merken, voor welke ploeg iemand
is. Het oranje schittert je van alle kanten tegen. Maar de kleur van
Christus wordt veel gemist in onze wereld. Wordt die kleur in mijn
leven, in ons leven gezien? De vraag is: kent u, ken jij de inhoud van
de wil van God?
De wil van God kan heel vaag voor je zijn. Misschien kan je je er niets
bij voorstellen. Als je de wil van God doet, wat doe je dan eigenlijk?
Kennen wij de inhoud van de geboden, waar Jezus over spreekt? Jezus
heeft het heel veel over zijn geboden. Dat is heel apart eigenlijk. Is
Jezus dan een nieuwe wetgever?
Joh. 14:15: Wanneer gij Mij liefhebt, zegt Jezus, zult gij mijn
geboden bewaren (dat is: ze doen, ze opvolgen, ernaar leven).
Vers 21: Wie mijn geboden heeft, en ze bewaart, die is het die
Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn
Vader... (het is dus heel belangrijk om de geboden van Jezus te
bewaren, want daar is de liefde van de Vader aan verbonden)
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... en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren
(dus er komt pas openbaring in je leven als je de geboden van Jezus
doet).
Vers 23: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord
bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem
komen en bij hem wonen.
Ziet u hoe wezenlijk de geboden van Jezus zijn? Kijk ook eens naar
Johannes 15:9 en 10:
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad;
blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn
liefde blijven.
Hoe blijf je in Gods liefde? Door mijn geboden te bewaren, zegt
Jezus. Ziet u, dat de wil van God in het Evangelie van Jezus Christus
helemaal niet vaag is? Het is buitengewoon concreet.
In Mattheüs 19:17 vinden we dit ook. We lezen vanaf vers 16 over de
rijke jongeling.
En zie, iemand kwam tot Hem en zei: Meester, wat voor goed
moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?
Kijk, dat is nu de vraag: kun je door goed doen het eeuwige leven
verwerven?
Jezus zei tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is
de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnen gaan, onderhoud de
geboden. Die man zei tot Hem: Welke? Jezus zei: Deze: Gij zult niet
doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen
vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en, gij zult uw
naaste liefhebben als uzelf. De jongeling zei tot Hem: Dat alles heb ik
in acht genomen; waarin schiet ik nog te kort? Jezus zei tot hem:
Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het
aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier,
volg Mij.
Niet gedwongen
Jezus is, als Hij spreekt over die geboden, eerst principieel en dan
concreet. Ik ga op dit moment ook niet alle geboden concreet bij name
noemen. Maar in deze dingen is wel iets heel principieels, iets
opmerkelijks. En dat is dat Jezus tot twee keer toe het woord indien
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gebruikt. Indien iemand Mij liefheeft. Niet iedereen heeft Jezus lief.
Ook niet de mensen, die zeggen: ‘Here, Here,’ hebben altijd Jezus lief.
‘Indien iemand Mij liefheeft’, als dat zo is, dan bewijs je dat door zijn
geboden te doen. Opmerkelijk is dat: Jezus dwingt nooit tot
gehoorzaamheid, Hij zegt heel nadrukkelijk wat we moeten doen of
laten, maar Hij prest ons er niet toe. We worden eenvoudig
opgeroepen om te gehoorzamen vanuit de geestelijke eenheid met
Hem.
Doen wat Jezus zegt is het beste bewijs van onze liefde voor Hem.
Vandaar dat Jezus zegt: indien, als je Mij liefhebt. Je kunt niet
knarsetandend de geboden van Jezus bewaren. Dat bestaat niet. Het is
een liefdegebod.
Hetzelfde zegt Jezus ook met deze woorden: Indien iemand achter Mij
wil komen, die verloochene zichzelf (Mattheüs 16:24). Dat wil niet
iedereen. Dat wist Jezus beter dan wij. Niet iedereen wil achter Hem
komen. Ja, wij willen wel het goede van Jezus; zijn zegen, zijn
zalving, maar willen wij ook de weg met Jezus? ‘Verloochene
zichzelf’ betekent: het opgeven van je autonomie, je zelfbeschikking.
Dat wordt veranderd in christonomie. Dan wordt Christus Degene, die
het in je leven te zeggen heeft over alle dingen.
Jezus schrijft geen nieuwe wetsregels voor, maar Hij leert zijn wegen
ten leven kennen en Hij nodigt ons uit om achter Hem aan te gaan
(volg Mij).
En dan gaat het er niet om of ik mij daar goed bij voel, want het achter
Jezus aangaan voelt niet altijd goed. Het gaat er niet om of ik graag
voor de Here Jezus zou willen werken, want daar komt het soms niet
van. Het gaat er bij Jezus niet om of u lofprijzingsliederen mooi vindt,
of graag naar een goeie preek luistert, want dat heeft met onze
gevoelens te maken. En hoe belangrijk die ook zijn, gehoorzamen doe
door de Heilige Geest, inderdaad, soms tegen je gevoelens in. Het gaat
om de heiliging van ons leven.
Gekomen om te vervullen
Deze preek is niet zo makkelijk. Het gaat om het leven volgens Gods
leefregels. Tòch regels? Ja. Het gaat om het leven volgens Gods
leefregels, zoals de Here Jezus die onder andere in de bergrede heeft
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bekendgemaakt. En de bergrede staat in een zeker verband met de tien
woorden van God, die een andere man van God, Mozes, ook op een
berg kreeg: de tien geboden. En nu zegt Jezus zelf wat het verband is
tussen Hem en die wet. Dat wil ik met u lezen in Mattheüs 5:17-19.
(Jezus zegt:) Meent niet dat Ik gekomen ben om de wet en de
profeten te ontbinden:
Dat woord ontbinden (in het Grieks) kan ook vertaald worden met
afschaffen en opheffen. Jezus is dus niet gekomen, zegt Hij zelf, om
de wet en de profeten af te schaffen.
(Hij zegt:) Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te
vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat,
zal er niet één jota of één tittel (zo’n heel klein dingetje of een
leesteken) vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één
van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer
klein heten in het Koninkrijk der hemelen.
En nu heb ik een gekke eigenschap en ik hoop dat u die ook hebt, dat
ik groot wil zijn in het Koninkrijk der hemelen. Hebt u dat ook? Ik
verlang er naar dat, als ik straks in de hemel kom, de Here tegen me
kan zeggen: ‘Well done, goed gedaan, trouwe dienstknecht’. Hebt u
dat verlangen ook, of leeft u zo maar voor het vaderland weg: ‘Ja, fijn
’s zondags weer naar de samenkomst, heerlijk! Fijn zingen, goeie
preek, en voor de rest leef ik mijn eigen leven. Ik ben gewoon
evangelisch christen, ja, dat is het wel’.
Maar het doel is dat de Here tegen je zal kunnen zeggen: ‘Goed
gedaan, trouwe dienstknecht. Over weinig ben je getrouw geweest,
over veel zal Ik je stellen’ (Matt. 25:21). Dat is het doel waar ik vaak
aan denk. Zijn dat dingen waar u ook mee bezig bent?
Als ik lees ‘die zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen’,
dan denk ik altijd: oei, oppassen!
Wie ze doet en leert
Mattheüs 5:19-20: Wie dan één van de kleinste dezer geboden
ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk
der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het
Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: indien uw gerechtigheid niet
overvloediger is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult
gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.
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Deze tekst uit de bijbel veroorzaakt bij mij een aarzeling om over de
tien geboden te preken. Hebt u het goed gelezen? Jezus zegt: Wie ze
doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Let op
die volgorde: eerst doen, eerst zelf uitoefenen, praktiseren en dan al
doende preken, leren, doorgeven. Dat maakt een mens voorzichtig.
Maar daar zijn gelukkig ook de woorden van Paulus en die hebben mij
weer wat vrijmoedigheid gegeven.
Als Paulus weggaat uit Efeze zegt hij: ‘Ik heb niet nagelaten u al de
raad Gods te verkondigen’ (Handelingen 20:27) en misschien vraagt
God dat ook wel van mij. Ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te
verkondigen. Dat is ook mijn gebed.
Daarom wil ik toch maar voorzichtig op weg gaan naar het onderwijs
uit de tien geboden. Gaat u mee? Ga je mee? Het zou geweldig zijn als
de Here dat tegen ons zou kunnen zeggen: ‘Goed gedaan, getrouwe
dienstknecht’.
Dank U, Here, dat U uit de bijbel ons wil leren te verstaan en te doen
wat de wil des Heren is. Wilt U het ons leren als een Vader. Neemt U
ons bij de hand. Neem ons kleine handje in uw grote Vaderhand, Here
en voer ons dichter aan uw hart. Brengt U ons in een weg van
heiliging, om Jezus wil, tot eer van zijn naam.
Amen.
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2. WAAR STAAN WIJ EN HOE GAAN WIJ?
Psalm 19:1-15
De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner
handen;de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan
de nacht.Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet
vernomen:toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het
einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon,die is als een
bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te
lopen.Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere
einde; niets blijft verborgen voor haar gloed.De wet des Heren is volmaakt, zij
verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan
de onverstandige.De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart;
het gebod des Heren is louter, het verlicht de ogen.De vreze des Heren is rein,
voor immer bestendig; de verordeningen des Heren zijn waarheid, altegader
rechtvaardig.Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan
honig, ja dan honigzeem uit de raat.Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig
vermanen; in het houden ervan ligt rijke beloning.Afdwalingen, wie bemerkt ze?
Spreek van de verborgene mij vrij.Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die
over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U
welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
Markus 12:28-34
En een der schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij (de Sadduceeën)
met elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg
hij Hem: Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: Het eerste is:
Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God,
liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit
geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een
ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerde zei tot Hem:
Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen
ander is dan Hij. En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het
verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer
dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, ziende dat hij verstandig
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geantwoord had, zei tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En
niemand durfde Hem meer iets te vragen.
1 Cor. 6:9-11
Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?
Dwaalt

niet!

Hoereerders,

afgodendienaars,

overspelers,

schandjongens,

knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters
zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.En sommigen uwer zijn dat geweest.
Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt
gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van
onze God.

Dit is de tweede inleiding tot de serie preken over de tien geboden. Ik
zou nog wel meer inleidingen willen houden, omdat er zoveel
essentiële elementen meespelen. Maar ik wil toch hierna met de tien
geboden starten.
Niet zomaar een vraag
Uit het evangelie van Markus hebben wij iets gelezen over de houding
van de Here Jezus ten opzichte van de wet van God.
Er was een man, een schriftgeleerde, die naar een juist daarvoor
gevoerde discussie tussen de Here Jezus en een groep Sadduceeën had
geluisterd. Uit het evangelie naar Mattheüs kan je opmaken dat hij
behoorde tot de Farizeeën. Deze man heeft die discussie zo eens
aangehoord en nu is het als het ware zijn beurt. Als Farizeeër kon hij
zich wel vinden in de antwoorden van Jezus aan de Sadduceeën, die in
zijn ogen toch min of meer een rivaalpartij vormden.
Nu heeft deze wetgeleerde ook een spannende vraag voor de rabbi uit
Nazareth. Een vraag waar natuurlijk veel meer achter zit, dan dat hij
slechts Jezus’ bijbelkennis zou willen testen.
‘Weet U wel wat het grote gebod is?’ Nu, daar zou elke rechtgeaarde
jood in die tijd en ook nu wel een antwoord op kunnen geven. Als je
bar mitswa, zoon der wet, wordt weet je dat al. Op je twaalfde jaar leer
je deze woorden al uit je hoofd.
Elke rechtgeaarde jood zou antwoord op deze vraag kunnen geven. Ik
zeg niet, dat elke rechtgeaarde jood dit antwoord ook werkelijk had
gegeven, zeker niet. Daar kom ik straks op terug. Maar het probleem
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zit natuurlijk veel dieper, dan dat deze man eens even wil testen of
Jezus zijn les wel had geleerd. Daar gaat het niet om. Nee, in de ogen
van de joodse leiders maakt Jezus Zich schuldig aan het eerste gebod,
dat is het probleem.
Jezus overtreedt het grote gebod van het Jodendom. Dat is namelijk de
belijdenis dat de Here God één is, dat wil zeggen, dat alleen de Here
Jahweh, God, is en niemand anders. En dus zeker niet die rabbi uit
Nazareth.
De joodse leiders hebben grote moeite met wat er hiervóór beschreven
wordt. U kunt dat zien in Markus 11:1-10. Daar gaat het over de
intocht in Jeruzalem. En wat betekent dat voor de joodse leiders? Zij
hebben moeite met de messiaanse hulde die het volk aan Jezus geeft
en het feit dat Hij dit toelaat.
Jezus komt Jeruzalem binnenrijden op een ezeltje en de mensen zijn
enthousiast over wat Hij gedaan heeft. Ze hebben hun bovenkleed
uitgetrokken en op de grond gegooid. Ze wuiven met palmtakken en
roepen: ‘Daar komt Hij, daar komt Hij, hosanna, in de naam des
Heren!’ Dat zijn messiaanse uitingen, die ze daar doen. Ze geven
daarmee aan dat ze in Jezus de langverwachte Messias erkennen. En
Jezus blijft op dat ezeltje zitten en Hij laat het Zich welgevallen.
Een paar verzen verder lezen we, dat Jezus met grote radicaliteit de
tempel reinigt, dat wil zeggen: Hij smijt de beesten en ook de
wisselaars eruit (Markus 11:15-18). De joodse leiders zien hun religie
zo ongeveer als het hoogste goed op aarde en hebben er grote moeite
mee dat Jezus zo de traditionele gang van de tempeldienst doorbreekt.
Hij heeft gezag.
De vraag naar het grote gebod is bedoeld om Jezus uit zijn tent te
lokken over zijn verhouding tot die Ene, tot de God van de tempel, tot
de God van de Messias. En als Hij daar maar één verkeerd woord over
zou zeggen, zouden ze een aanleiding hebben om Hem te grijpen en
als het aan hen ligt, om Hem te doden. Je kunt dat heel duidelijk lezen
in vers 18:
De overpriesters en de schriftgeleerden hoorden het en
zochten, hoe zij Hem zouden kunnen ombrengen. Want ze waren
bevreesd voor Hem, omdat de hele schare versteld stond over zijn leer.
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Hier zien we wat er achter zat.
Waar staan wij?
Nu wil ik eerst even stilstaan bij een opmerkelijk element uit het
antwoord van de Here Jezus aan die schriftgeleerde. Markus 12:34:
En Jezus, ziende dat hij verstandig (intelligent staat er
eigenlijk, met overleg, spitsvondig) geantwoord had, zei tot hem: Gij
zijt niet verre van het Koninkrijk Gods.
Dit brengt mij eigenlijk tot een directe vraag: Hoe staat u, hoe sta jij
ten opzichte van het Koninkrijk? Ik wil daar even de nadruk opleggen.
Ik heb ervoor gebeden en ik dacht: hoe komt het nu dat ik in de lezing
van de Schrift dit element nu eerst meen te moeten benadrukken,
voordat ik over de tien geboden kan gaan spreken? Ik weet het niet
precies. Misschien is het wel voor u, misschien is het wel voor jou
bedoeld. Dat die vraag op dit moment nog eens klip en klaar naar je
toe komt: ‘Hoe sta jij ten opzichte van het Koninkrijk van God?’
In heel het onderwijs van het Nieuwe Testament blijkt namelijk dat er
geen onduidelijkheid kan zijn over onze relatie tot het Koninkrijk.
Heel direct gezegd: wij zijn binnen of wij zijn buiten dat rijk van God.
Vandaag de dag viert de vaagheid hoogtij. Je zou bijna niets meer met
zekerheid durven zeggen of met zekerheid weten. Ik geef toe dat
voorzichtigheid een groot goed is en dat je niet zomaar wat moet
zeggen als er geen diepgang achter zit. Je moet niet ondoordacht van
de toren blazen, maar aan de andere kant: de bazuin moet wel een
helder geluid geven.
Als je van Jezus bent, als je bij God behoort, dan weet je dat ook.
De bijbel leert ons duidelijk dat een mens in staat is, vast te stellen
waar hij staat. De Here Jezus weet het ook, want Hij zegt tegen die
schriftgeleerde: Je bent er niet ver vandaan. Dat wil zoveel zeggen als:
je gaat de goede kant op, je bent goed op weg. Maar tegelijk betekent
het: je hebt er nog geen deel aan, je staat er nog buiten.
Smalle weg
Het Koninkrijk van God wordt in het Nieuwe Testament vaak
omschreven als een soort afgebakend gebied. Het is natuurlijk geen
gebied. Het Koninkrijk van God is niet in meters of in
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oppervlaktemaat uit te drukken. Het Koninkrijk van God heeft te
maken met de regering van Iemand. Het heeft te maken met de
autoriteit van de Koning. Toch wordt het Koninkrijk in de bijbel heel
vaak omschreven als een soort gebied met een duidelijke
toegangspoort.
Jezus Zelf spreekt van een enge of smalle poort (Matt. 7:13-14). Het is
onmogelijk om die poort binnen te glippen, of daarna die poort
binnengeglipt zijnde (als dat zou kunnen, maar dat kan niet), niet te
weten waar je bent. Dat is onmogelijk, want na die enge poort komt er
een smalle weg die ten leven leidt.
Het zou kunnen dat je niet weet waar je bent als je op de brede weg
wandelt. Daar wandelen heel veel mensen op, het is een hele drukte.
Daar is veel gedoe, geroezemoes en je kunt er alle kanten op zwalken.
Maar de weg van het Koninkrijk, zegt de bijbel, is de smalle weg en
het is de enige weg die ten leven leidt. Als je op die weg bent, dan
wéét je dat je die weg begaat. Het kan niet anders, omdat die weg zo
smal is. En Jezus zegt dat Hij de deur is. Er kan geen schaap in de
schaapskooi binnenkomen dan langs Hem. ‘Ik ben de deur,’ zegt Hij
en een ieder die door Hem binnenkomt, die weet dat.
Zeker weten
Een christen is iemand die kan zeggen: ‘Ik was verloren, maar ik ben
gevonden. En ik heb Hem gevonden’. Het idee dat je het allemaal niet
kunt weten is onbijbels en mijns inziens een influistering van de
duivel. En toch zijn er kerken te over, waar men er zelfs prat op gaat
dat je ’t niet kunt weten. Er zijn mensen die jaren naar een kerk gaan
en altijd maar blijven zitten met de grote vraag, omdat je het niet zou
kunnen weten. Dat is zeer onbijbels. Dat is de duivel, die zo spreekt.
En Jezus verdreef die tegenstander met heldere woorden door te
wijzen op de Schrift. Hoe zouden we het anders kunnen weten, dan
door wat God heeft gezegd?
Jezus zei, wanneer de duivel op Hem afkwam: ‘Er staat geschreven’.
Als u moeite hebt met de grote vraag: ‘Waar sta ik nu ten opzichte van
het Koninkrijk’, dan moet u terug naar: ‘Er staat geschreven’, en daar
is heel wat over te vinden!
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Laten we met elkaar eens lezen dat je wel zeker kunt weten waar je
staat met betrekking tot het Koninkrijk van God. Denk nu niet te snel:
‘O, ik ben gedoopt en ik weet het allemaal wel. Dit is voor anderen.
Dit is een prachtige preek voor mensen, die nog tot bekering moeten
komen!’
Als u een concordantie hebt, moet u het woord ‘weten’ eens opzoeken.
Het zal u verbazen, wat we allemaal kunnen weten.
In Kolossenzen 1:13 staat:
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en
overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij
de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
En dat weet je. U hebt vast wel eens gezien het felle licht dat gebruikt
wordt bij een televisieopname. En ik denk, dat er dan niemand is die
zich afvraagt: schijnt dat licht nu? Het is ongelofelijk, zo helder als dat
schijnt. Als je er vlak bij staat dan knipperen je ogen, je doet je ogen
maar gauw dicht, zo helder is het. En het licht van God is ontelbaar
vele malen helderder dan dit licht. Dit is nog niks.
Hij heeft ons verlost uit de duisternis. Mijn duisternis was duisterder
(zonder dat ik het zelf in de gaten had) dan wanneer alle lichten
uitgaan. En het licht waar ik in terecht gekomen ben in Jezus Christus
is helderder dan het licht dat wij kunnen maken. Hij heeft mij verlost
uit die duisternis en Hij heeft mij overgebracht in het Koninkrijk van
de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving
van zonde. En ik weet dat! Ik weet dat ik de vergeving van de zonde
heb. Want als ik dat niet had, kon ik toch die smalle weg niet gaan?
Die smalle weg is een weg waar die vergeving van zonde elke keer
weer nodig is en aangeboden wordt, functioneert.
Een paar andere belangrijke teksten in dit verband: Efeze 2:1-7,
Filippenzen 3:20, 1 Petrus 2:10 en een hele sterke, om nooit meer te
vergeten: 1 Johannes 5:19.
Van die schriftgeleerde zei Jezus: Je bent niet veraf. Maar net voor de
poort is nog wel steeds buiten.
Binnen of buiten
Ik moet denken aan de tijd dat ik als jongen op school zat in
Rotterdam. Ik reisde toen dagelijks van Pernis, het dorp waar wij
woonden, naar Rotterdam-Noord, waar ik op school zat. Dan moest je
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eerst een stuk met de tram en dan met de bus, bus 36. Meerdere keren
heb ik meegemaakt dat ik aan het eind van zo’n schooldag moe was en
dacht, terwijl ik met een zware tas liep te zeulen, ik wou dat ik nou
thuis was, hè, bij m’n moeder. Dan stond je daar in de rij te wachten
op de bus. Ik kan me heel goed herinneren dat het mij meerdere keren
overkwam (en niet alleen mij, maar ook anderen) dat ik daar stond te
wachten en eindelijk: daar kwam de bus! Hij was al behoorlijk vol en
er stapten nog een aantal mensen in. Dan stapte ik naar voren, ik was
echt op de goeie weg naar de bus, ik was bijna aan de beurt om in te
stappen en... de deuren gingen dicht, ze zwaaiden allemaal vriendelijk
en ik stond er buiten!
Dat geeft een enorm naar gevoel. Maar daar is nog wel overheen te
komen, want er komt wel weer een bus 36. Dus dat is niet zo erg.
Maar bij het koninkrijk van God is het heel wezenlijk of je binnen of
buiten bent. Laten wij ons niets laten wijsmaken, laten wij ook onszelf
niets wijsmaken. De een leeft in diepe verdorvenheid en zonde en de
ander gaat elke zondag naar de kerk of naar de gemeente, maar beiden
kunnen buiten Gods Koninkrijk leven. Daarom is de vraag, het thema
van deze preek eerst: Weet u, weet jij of je binnen bent? Weet je waar
je staat?
Dan zegt iemand: ‘Wat moet ik doen om behouden te worden?’ Dan
geef ik u het antwoord van Jezus in relatie tot het onderwerp van de
prediking over de wet.
Leest u eens mee: Matt. 7:21-23. Wat is dat, behouden zijn? Wat is
dat, gaan op de smalle weg?
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk
der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de
hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here,
hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten
uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun
openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers
der wetteloosheid.
Paulus geeft het volgende antwoord aan een man die vraagt: ‘Wat
moet ik doen om behouden te worden?’
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‘Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden
worden, gij en uw gehele huis’. En dan staat er even verder: En hij
geloofde in God. Fantastisch! (Handelingen 16:34).
Verstand of hart
Maar nu nog even terug naar die schriftgeleerde met de vraag over het
grote gebod. Die schriftgeleerde reageert ogenschijnlijk heel positief
op het antwoord van de Here Jezus. Als je ’t zo leest, denk je: Hé, hij
heeft het begrepen! Hij zegt:
‘Inderdaad Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd dat God
één is en dat er geen ander is, en Hem lief te hebben uit geheel uw hart
en geheel uw verstand en de kracht en de naastenliefde op zichzelf is
meer dan alle brandoffers en slachtoffers’.
Hij kan zich helemaal in dat antwoord van Jezus vinden. Hij is
iemand, die is geïnteresseerd in theologie. Hij leest graag mooie
boeken over theologie. Het is toch goed om met theologie, met God
bezig te zijn? Om nog eens flink uit te spitten hoe het nu zit, om nog
’s uit te zoeken waar Kaïn zijn vrouw vandaan haalt... Hij is een
geïnteresseerd mens. Hij meent zelfs onderscheid ontdekt te hebben
tussen het liefde-gebod en de rituelen van de offerdienst. Spitsvondig!
Intelligent! Maar dat Jezus na de (voor elke jood overbekende) eis tot
liefde aan God uit Deuteronomium 6 direct de eis tot naastenliefde laat
volgen en dat Jezus deze twee aan elkaar gelijkstelt, dat merkt hij niet
op. Hij zegt er in ieder geval niets van.
Voor ons, vooral voor mensen die in kerk grootgebracht zijn, klinkt
dat erg bekend. Wij zijn vertrouwd met deze woorden: gij zult de Here
uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met
geheel uw verstand en met al uw krachten en uw naaste als uzelf.
Voor ons zijn dat bekende klanken. Maar voor de jood niet en zeker
niet wanneer je vraagt naar het eerste gebod. Niet het eerste gebod in
rangorde, maar het eerste in kwaliteit: wat is het eerste, het
belangrijkste, het grootste, het gebod waar alles uit voortkomt.
Het is heel apart, dat Jezus dat hier zo doet. Om als antwoord op de
vraag naar het grote gebod naast het shema een tweede gebod te
stellen. Dat moet voor de mensen die daar geluisterd hebben
overrompelend geweest zijn. Als je dat zo stelt, is er gelijk een
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probleem. Want: was Jezus dan niet de naaste van die wetgeleerde?
Als Jezus zegt: ‘Het grote gebod is: de Here God lief te hebben met
geheel uw hart en uw naaste als uzelf’, is Jezus dan niet de naaste van
de man die dat vraagt? En dat betekent dan toch, dat hij - met zijn
gedachten om de Here te strikken - dwars ingaat tegen Gods grote
gebod? En dat zij, schriftgeleerden - met de gedachten in hun hart om
Jezus te vangen, om Jezus te doden - dwars ingaan tegen Gods grote
gebod?
Hier is iets tragisch aan de hand. Iets dat we ook vandaag de dag nogal
eens ontmoeten. De wet kan elke zondag in de kerk voorgelezen
worden. Je kunt de wet diepgaand bestuderen, en hem met je verstand
beamen. Ik hoop dat ik hele mooie preken over de wet ga houden. En
ik hoop dat u er allemaal bij bent. En dat u kunt zeggen: ‘Jongens, wat
een mooie (u kunt ook zeggen waardeloze) preken over de wet! Wat is
het waar!’ Zonder je af te vragen: doe ik zo? Leef ik zo? Dat is de
centrale vraag.
‘Kijk mensen, dit is de wet van God. Dit is wat God vraagt. Dit is het
grote gebod, laten we dat diepgaand bestuderen, laten we er veel over
discussiëren, haarkloven, kiezen tussen min of meer belangrijk’ (daar
zijn we heel sterk in...).
Maar de vraag is niet of we het er mee eens zijn, maar of we er mee
één zijn. De wet vraagt er niet om toegejuicht te worden, maar de wet
vraagt erom om toegepást te worden.
Genade en wet
Paulus zegt dat heel duidelijk in Romeinen 2. We lezen vers 12-16,
maar u zou eigenlijk moeten doorlezen tot vers 24. Het begin van de
Romeinenbrief gaat trouwens helemaal over de wet. Het is werkelijk
prachtig hoe Paulus daar uitlegt, wat de plaats van de wet is op dit
moment.
Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook
zonder wet verloren gaan.
(Kun je dat nog wel zeggen vandaag de dag? Want verloren gaan is
definitief.)
En allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de
wet geoordeeld worden; want niet de hoorders der wet zijn
gerechtvaardigd bij God, maar de daders der wet zullen
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gerechtvaardigd worden. Wanneer toch heidenen, die de wet niet
hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon
zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij tonen, dat het werk der wet in
hun harten geschreven is,
(Vindt u dat niet prachtig, dat heidenen, die de wet niet hebben, van
nature doen wat de wet gebiedt?)
...terwijl hun geweten mede getuigt en hun gedachten elkaar
onderling aanklagen...
(dus van binnen is het als het ware: doe ik het goed of doe ik het niet
goed?)
...of ook verontschuldigen, ten dage, dat God het in de
mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus
Jezus.
Kijk, dat is het nu: het is de genade èn de wet. Ik geloof dat dit een
heel bijzondere tweeslag is, die met elkaar in harmonie moet zijn:
genade en gehoorzaamheid.
Ik denk aan de Reformatorische kerken, waar de kracht van de genade
een grote rol speelt. Mensen uit deze kerken nemen het ons vaak
kwalijk als wij zeggen: ‘Ik heb Jezus aangenomen’. Dan zeggen ze
altijd: ‘Wacht even, jíj? Het is God, die het in je doet. Wil jíj gedoopt
worden? Het is God, die Zijn hand naar je uitstrekt!’
In de reformatorische gedachte zit een diepe onderstroom, namelijk:
het is alles Gods genade. Wij, evangelische mensen, zijn meer
methodistisch. Wij zeggen: ‘Maar de Here zegt ook dat we moeten
geloven. De Here draagt ons op te gehoorzamen’.
Bij ons, Evangelischen, speelt de heiliging een sterke rol, omdat die
ook naar ons zelf gericht is: dat moeten wij doen. Dat is niet iets wat
over je komt, maar wat in jezelf opgeroepen wordt.
Weet u, wat ik nu geloof? Dat het een prachtige combinatie is, die een
eenheid moet vormen: de genade en de gehoorzaamheid. En daarom
geloof ik ook, dat het heel goed is als er een wederzijds contact is. Als
er een wederzijdse bevruchting is. Als er een wederzijdse ontmoeting
is tussen de mensen van de kerken en de mensen van Pinksteren. Als
de genade de gehoorzaamheid bevrucht en andersom. Ik geloof in de
harmonie van die twee in het leven van een mens, daarom ben ik ook
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evangelisch. Omdat ik noch het een, noch het ander wil benadrukken.
Ik geloof dat beide elementen nodig zijn. God roept duidelijk op tot
gehoorzaamheid, maar God is ook duidelijk een God van genade.
Dat die twee stromingen in de daad van ons leven verenigd mogen
zijn.
Kostbaarder dan goud
Het feit dat God de wet aan het volk van de joden gegeven heeft, is
een teken van zijn grote liefde en van zijn grote genade aan dat volk.
Maar het is geen eindstation.
Hebt u de joden wel eens zien dansen op het feest van de wet? Dat is
fantastisch. Zij voelen zich uitverkoren omdat ze de Thora hebben
gekregen. Om het nog sterker te zeggen: zij zíjn uitverkoren, omdat ze
de Thora hebben gekregen. Als het feest van de Thora aanbreekt,
pakken ze de Thorarollen op en gaan ermee door de straten heen. Kijk,
het blijft niet alleen in de sjeoel, het blijft niet alleen in de kerk om zo
te zeggen, maar ze gaan ermee de straat op en dansen uit vreugde der
wet. Dat is machtig!
Dan denk je bij jezelf: zou dat nou alleen die slaande wet zijn? Nee,
zij hebben de Thora, zij hebben de onderwijzing des Heren. En ze
beamen met Psalm 19 dat in die Thora het goud van God is
opgeslagen.
Je bent bevoorrecht als je de wet kent, je bent bevoorrecht als je weet
wat God wil. Het is verschrikkelijk om niet te weten wat God wil, dat
leidt alleen maar tot dwalen en verdwalen. Dan ben je op de brede
weg, de weg die tot het verderf leidt. Maar het is voor de joden geen
zekerheid van behoud om de wet te hebben. Het is geen eindstation.
De wet is een oproep tot een levensweg.
Weet u wat het probleem van die schriftgeleerde was? Hij kende de
wet, maar het bracht hem niet in de nood. Als je probeert aan de wet te
voldoen omdat het Gods wil is, dan kom je tot het diepe besef dat je
de wet niet kunt houden. Er schuilt een groot gevaar in het keer op
keer de wet horen voorlezen: het gevaar dat het je niet meer raakt. Het
brengt je niet meer in de schuld voor God. Je kent de klanken al, je
kunt er bij indommelen. Gods Woord en dommelen...!
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De andere kant is, als je je aan het liturgische systeem wilt
ontworstelen (zoals wij, evangelische mensen), dat je dan de wet niet
meer als uiting van Gods liefdewil bekend gemaakt krijgt. En dan
ervaren mensen ook geen schuld voor God. Dan komen mensen heel
gemakkelijk tot bekering, want dat is fijn: ’k heb Jezus nodig! Maar
dat dit heel mijn leven veel betekent, en dat je Jezus nodig hebt om je
zonden te boeten, dat is even essentieel.
Is het dan nodig om te weten hoe God over ons leven en onze daden
denkt? Ja, dat is van levensbelang. Dat is een deel van de vreze des
Heren waarvan Psalm 19:11 zegt: Het is mij kostelijker dan goud.
Als je dit mist, dan mis je het goud van de Heer. En dat miste die
schriftgeleerde. Hij miste die uiterst belangrijke vraag: Here, hoe wilt
U dat ik leef? Wat moet ik doen om gelukkig te worden? Wat moet ik
doen om God te behagen?
Als hij werkelijk de betekenis van de wet gezien had, en zijn eigen
falen om die te volbrengen, als hij had ingezien dat hij daarom onder
de toorn van God stond en was uitgesloten van het leven met God, dan
zou hij zich van zijn nood bewust geweest zijn en hij zou om hulp
geroepen hebben. Wat zou Jezus dan dichtbij geweest zijn voor hem.
Hij stond te praten met Hem!
Consequent zijn
Ik sprak zojuist over zonde en schuld. Je hebt mensen die eindeloos de
tien geboden gehoord hebben, maar dat nooit in verband brengen met
het invullen van hun belastingformulier. Of met het omgaan met het
mijn en dijn. Of die dat nooit in verband brengen met wat ze doen bij
de baas. Of die hun woorden niet ordenen. Die keihard zijn naar de
naaste.
Ik zei daarnet iets over zonde en schuld voor God. Kan ik dat nog wel
zeggen, na al die boekjes van bijvoorbeeld Aleid Schilder? Zij zegt:
Als je steeds maar over schuld hoort, dan word je daar zo depressief
van.
Dan zeg ik: Ja, ik kan dat wel degelijk zeggen. Want als de Heilige
Geest door de wet aan je hart werkt, dan leer je je zonden kennen. En
dat is een functie van de wet. God heeft de wet juist bedoeld om de
zonde in uw en mijn hart openbaar te maken. Dat is één van de
functies van de wet. Zonder de wet zouden we geen zonde kennen.
29

Het probleem ligt ook eigenlijk niet bij de wet, maar bij ons. Door de
wet toont de Heilige Geest ons, wie we zijn. Maar het is ook dezelfde
Heilige Geest, die getuigt van Gods liefde in de Zoon.
Niemand van ons heeft de Here zo lief en de naaste zo lief als God van
ons vraagt. Dat komt door de verlorenheid in de zondeval. Maar de
Zoon des mensen is gekomen om te zoeken wat verloren is en het te
behouden.
Ik ga de preek afsluiten met deze gedachte: de wet is geen heilsweg.
Niemand wordt zalig door de wet. Maar de wet blijft de leefregel die
God geeft voor de omgang met Hem en met elkaar en met de wereld
om ons heen.
De Here Jezus noemt het ‘het grote gebod’ en Hij zegt erachter: groter
bestaat niet. En die regel, dat is niet alleen maar een goed bedoeld
advies. Het is niet zo van: hier heb ik iets, waar je eens over na moet
denken. Neen, de regel van de wet is de norm, het richtsnoer waardoor
wij kunnen weten wat God van ons vraagt.
Vindt u het niet frappant, dat in het Nieuwe Testament, in de
bijbelboeken van Mattheüs tot en met Openbaringen, de exacte
geboden van de wet uit het Oude Testament voorkomen? Elk gebod
wordt in het Nieuwe Testament genoemd, behalve het sabbatsgebod.
We hebben de wet nodig om te weten hoe we leven zullen in het
normale christelijke leven.
Zullen wij met elkaar luisteren naar hoe God wil dat wij leven zullen?
We lezen samen Exodus 20:1-17. U weet natuurlijk dat ook in Numeri
de wet voorkomt, maar ik lees bewust de eerste keer dat God hem gaf:
Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HERE, uw God,
die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen
andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat
boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat
in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch
hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en
aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid
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doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden
onderhouden.
Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de
HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en
al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw
God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter,
noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de
vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de
HERE de hemel en aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij
rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en
heiligde die.
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het
land dat de HERE, uw God, u geven zal.
Gij zult niet doodslaan.
Gij zult niet echtbreken.
Gij zult niet stelen.
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws
naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch
zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
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3. HET HART ACHTER DE WOORDEN
Exodus 19:1-11 en 16-20.
In de derde maand na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde
dag, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Nadat zij van Refidim opgebroken waren,
kwamen zij in de woestijn Sinaï en legerden zich in de woestijn; en Israël legerde
zich daar tegenover de berg. Toen klom Mozes op tot God, en de Here riep tot
hem van de berg, en zei: Zo zult gij zeggen tot het huis van Jakob en meedelen
aan de Israëlieten: gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat
Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij
aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken
Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een
koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de
Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en
legde hun al deze woorden die de Here hem geboden had, voor. En het gehele
volk antwoordde eenparig: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen. En
Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Here over. Daarna zei de
Here tot Mozes: Zie, Ik kom tot u in een donkere wolk, opdat het volk kan horen,
wanneer Ik met u spreek, en zij ook voor altoos in u geloven. En Mozes deelde de
woorden van het volk aan de Here mee. En de Here zei tot Mozes: Ga tot het volk;
heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. En tegen de derde
dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de Here nederdalen voor de
ogen van het gehele volk op de berg Sinaï.
En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en
bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal,
zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Toen leidde Mozes het volk uit
de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg. En de berg
Sinaï stond geheel in rook, omdat de Here daarop nederdaalde in vuur; de rook
daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. Het
geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God
antwoordde hem in de donder. Toen daalde de Here neder op de berg Sinaï, op de
bergtop, en de Here riep Mozes naar de bergtop, en Mozes klom naar boven.
Exodus 20:1-7
Toen sprak God al deze woorden:
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Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden
beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat
beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u
voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een
naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan
het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid
doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij
zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet
onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
Na deze woorden van God zijn vele honderden jaren voorbijgegaan als de
Hebreeënbrief geschreven wordt, waarschijnlijk door de apostel Paulus, maar daar is
wat discussie over. We lezen de prachtige woorden uit Hebreeën 12.
Hebr. 12:18-29
Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid,
duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een
stem, bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken
werd; want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg aanraakt,
zal het worden gestenigd.
En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zei: Ik ben enkel vreze en beving.
Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het
hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en
plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen,
en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de
voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en
tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Ziet dan toe, dat
gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem
afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij
ons afwenden van Hem, die uit de hemelen [spreekt]. Toen heeft zijn stem de
aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog
eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog
eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts
geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een
onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op
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een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een
verterend vuur.

De woestijn in
Wij hebben zojuist een indrukwekkende geschiedenis gelezen van het
volk Israël. De Here God bevrijdde zijn volk uit het land Egypte, nadat
het daar honderden jaren gezwoegd en geleden had onder zware
onderdrukking.
De grote exodus (uittocht) was nog maar net drie maanden geleden
begonnen.
Wat zullen die Joodse vaders en moeders met een nieuwe blik naar hun
oudste zonen gekeken hebben, heel anders dan vroeger. Want ze weten
nog heel goed wat er gebeurd was in die huizen waar uit ongeloof of uit
nalatigheid geen bloed van een offerlammetje aan de deurposten en
bovendorpels gesmeerd was. In die huizen waren in de grote nacht van
de uittocht doden gevallen.
Zij herinneren zich nog heel goed de spanning van de achtervolging door
farao en zijn ruiters. Het denderen van de wagens die hen op de hielen
zaten klinkt als het ware nog in hun oren. Ze weten nog precies hoe ze
daar voor die Rode Zee stonden met het gevaar achter zich en het water
voor zich. En hoe het water tot twee muren werd, twee dammen waar zij
tussendoor gingen.
Dat was nog maar drie maanden geleden. Denkt u eens drie maanden
terug, stel je voor dat je dit alles toen meegemaakt had. Dat het nog maar
zo kort geleden was dat God een pad gemaakt had door het water.
Maar nu moesten zij een pad maken door de woestijn op weg naar het
beloofde land. Het is gek hoe snel een mens dan toch weer kan omslaan.
Er was heel wat afgezongen toen ze onder leiding van Mozes en Mirjam
weer op het droge stonden, nadat ze gezien hadden wat God had gedaan
met al die ruiters van farao en farao zelf. Ze hadden heerlijk gezongen
over de grote daden van God en nu, zo kort daarna, klinkt er een
ontevreden gemopper. Zingen kan dus kennelijk zomaar omslaan naar
zeuren.
Er was al heel wat gemopper geweest en gemor. Het begon over het
water en toen over het eten. Daarna wéér over het water. Vlak na hun
bevrijding hadden ze al voor hun leven moeten vechten tegen Amalek,
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een volk dat de Israëlieten had aangevallen. Ook waren er al problemen
geweest over het leiding geven; opstand tegen Mozes. Mozes had raad
en raadgevers nodig. Het was blijkbaar nog geen pais en vree. Geen
vrede, ook al waren ze bevrijd. Er was nog een hele weg te gaan door de
woestijn, de weg naar het beloofde land.
Gids voor onderweg
Waarom staat deze prachtige geschiedenis van Israël nu voor ons in het
Oude Testament opgetekend? Waarom is dat nu zo rijk van inhoud en
betekenis? Omdat daar in die woestijn op dat moment God Zich
openbaart. Hij geeft hun de wet, Hij geeft hun de tien geboden. De Tien
Woorden des levens, die net zo nodig zijn als het water waar ze om
gemurmureerd hadden en het brood dat ze als manna ontvangen hadden.
Net zo nodig? Nee, die woorden van God waren nog veel meer nodig om
te overleven. De tien geboden zijn levensregels voor mensen onderweg.
Formeel zijn deze woorden van God natuurlijk aan het volk Israël
gegeven. Maar later blijkt steeds duidelijker dat zij deze leefregels niet
voor zichzelf mogen bewaren, maar zullen doorgeven aan de volken.
Dat is trouwens altijd Gods bedoeling met Israël. Gods plan betreft niet
Israël alleen. God heeft niet alleen zijn volk Israël op het oog, maar zijn
hele wereld. God spreekt zijn Woorden tot Israël om de wereld, om jou,
om mij.
De Here sprak trouwens niet alleen daar op die plek, tegen dat volk.
Maar de Here God spreekt ook nu nog, vandaag.
Hebt u, heb jij Gods stem wel eens persoonlijk gehoord? Weet jij wat de
Here zeggen wil? Weet u hoe u de stem van God in uw (woestijn-)leven
op weg naar het beloofde land voor uzelf moet verstaan?
Leest u eens met mij mee in Hebreeën 1:1-4.
Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de
vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der
dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot
erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen
heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn
wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na
de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan
de rechterhand van de majesteit in den hoge, zoveel machtiger
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geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als
erfdeel ontvangen heeft.
God spreekt tot ons bovenal in de Zoon, in Jezus Christus. Mozes was de
middelaar van het oude verbond, Jezus Christus is de Middelaar van het
betere, van het nieuwe verbond. Mozes mocht Israël bevrijdend uit
Egypte leiden. Maar alles overtreffend is de Here Jezus Christus, de
Bevrijder, de Overwinnaar over zonde en dood. Want je kunt wel het
idee hebben dat je vrij in het leven staat, maar als de Zoon je niet heeft
vrijgemaakt ben je niet waarlijk vrij. Dat zegt de bijbel.
God spreekt vandaag tot mij, tot jou in Jezus Christus; in zijn persoon, in
zijn woorden, in zijn daden, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn
opstanding, in zijn hemelvaart, in zijn uitstorting van de Heilige Geest.
Als je werkelijk wilt weten wie God is en hoe Hij spreekt, dan kun je
Hem vinden in het evangelie. Daar kun je lezen wie en hoe Jezus was.
God spreekt door Zijn Zoon, de afstraling van zijn wezen, de afdruk van
wie Hij Zelf is. God heeft jou heel persoonlijk iets te zeggen in Jezus. De
grote vraag is natuurlijk: Luister je? Hoor je het wel?
Mattheüs beschrijft in het vijfde hoofdstuk van zijn evangelie hoe de
Here Jezus spreekt over de woorden van de Here God en hoe Hij omgaat
met de wet.
Jezus noemt die wet het volmaakte onderwijs. Het is volmaakt onderwijs
voor onvolmaakte mensen, die onderweg zijn naar een hemels
vaderland.
Eén God en Vader
Hoe begint die onderwijzing van God? Toen sprak God al deze woorden:
‘Ik ben de Here, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis geleid heb’.
Zo begint het, heel hoog en toch heel persoonlijk, doordat God Zichzelf
openbaart. Hij zegt: ‘Ik ben de Here, die je uitgeleid heb’. Dat is een heel
persoonlijke daad.
Het is opvallend dat er niet staat: ‘Ik ben de Schepper van hemel en
aarde’ (dat zou misschien te afstandelijk zijn), maar dat er staat: ‘die je
uitgeleid hebt’.
Hier begint het, heel direct en indrukwekkend. Maar hoe indrukwekkend
ook, het kan toch langs je heen gaan omdat je deze woorden al zo vaak
gehoord hebt.
36

In de kerk van mijn jeugd, waar de wet vroeger wekelijks voorgelezen
werd, heb ik, als de dominee weer begon met de woorden: ‘Zo spreekt de
Here uw God’, in mijn jonge ongeduld wel eens gedacht: ‘Ja, ga nu maar
verder. Dat weten we nu wel’.
Achteraf zeg ik: ‘Ik wist er niets van’.
Het maakte me ook wel eens bang, het ontzagwekkende van God en zijn
geboden. Als je dat ook zo leest in Exodus 19, dan merk je: ook dat is
God, daar moeten wij ons niet in vergissen.
Hij is een Vader in zijn Zoon Jezus Christus. Maar weer een andere
vader dan ik een vader ben van mijn kinderen. Het vaderschap komt niet
bij ons vandaan, maar het vaderschap komt bij God vandaan. En toch is
God, die je Vader wil zijn, dezelfde als de God van de Hebreeënbrief,
waarvan we gelezen hebben: Hij is een verterend vuur. Daarom geloof ik
ook dat je in je lofprijzing en in je bidden tot God moet oppassen dat je
niet te familiair met God wordt. Daar zit een groot gevaar in: dat je niet
de God van Israël voor ogen hebt, maar zelf een god hebt gemaakt.
Hij zegt: ‘Ik ben de Here, uw God’. Nu weet ik wel, er is misschien wel
te veel gepreekt over die donder en bliksem. Uit die prediking konden
we het Vaderhart niet leren kennen.
In deze preek gaat het over het hart achter de woorden. Maar dat hart is
hetzelfde hart en de God van Hebreeën 12 is dezelfde God als de God
van Exodus 19. Wij kennen er geen twee. We hebben niet een God van
het oude verbond en een God van het nieuwe verbond. Er is één God die
Zich naar ons toe presenteert (voorzover wij er al iets van begrijpen) als
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Ontdekking en bedekking
Het kan je ook wel eens boos maken om naar die wet te luisteren, om
steeds weer te horen wat je niet mag. Want diep van binnen weet je dat je
het soms toch doet. Maar ook kun je opeens getroffen worden, diep van
binnen.
Soms raakte het lezen van die woorden mij zo diep dat ik ervoer: dit is
God!
Zittend naast mijn vader en mijn moeder in de Gereformeerde Kerk in
Pernis dacht ik dan: Dit zijn de levende woorden van God en die spreekt
Hij nu tot mij, Hansje Bette.
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Mijn ouders hebben veel genade in hun opvoeding verwerkt. Dat was
ook nodig. Dus straf en sidderen heb ik bij de wet nooit gevoeld. Zo was
mijn vader immers ook niet.
Maar ik weet dat er mensen zijn, die bij het horen van de wet de dreiging
van een vreemde God voelen, die van bovenaf alles ziet en waar hun
vader wel eens mee gedreigd heeft: ‘Je weet toch dat God alles ziet?
Denk erom, je zult niet...!’
Mag ik u, mag ik jou eens vragen: Hoe ken jij de wet van God? Wat
roept het bij je op? Of misschien moet ik nog anders zeggen: Hoe ken jij
de God van de wet?
Dat is eigenlijk waar het over gaat in deze preek: er klopt een hart achter
die woorden, achter de wet. Een hart dat het beste met ons voorheeft, een
vaderhart dat je wilt leiden wanneer die wet je schuldig verklaart.
Is dat wel zo bij nieuwtestamentisch christenen? Jazeker is dat zo. Juist
in het christelijke leven is het de wet die de zonde leert kennen. Paulus
leert het ons in de Romeinenbrief. Je kunt niet zonder de functie van de
wet om je zonde te leren kennen.
Is dat niet oudtestamentisch? Nee, dat is nieuwtestamentisch. En
wanneer de geboden ons schuldig verklaren omdat wij er niet naar leven,
is daar in Jezus Christus de genade van de verzoening die over onze
zonden heen valt en ze helemaal bedekt.
Ken je dat al heel persoonlijk: de genade van de verzoening als een
bedekkend kleed over je schuld?
Mensen kunnen tegenwoordig heel gemakkelijk tot bekering komen,
zelfs zonder dat ze hun zonden hebben leren kennen. En dat is een ramp,
want dan zeggen ze wel de woorden, maar het leven zit er niet in.
Bekering is altijd terugkeren van de verkeerde weg, bekering van je
zonden. Niet van je fouten, maar van je zonden. Niet van je lek en
gebrek, maar van je opstand tegen God. Van je anders zijn dan God wil.
Doel van de wet
De wet maakt ons ernstige mensen. Ik denk dat er alle reden voor is je te
verootmoedigen voor God, als je de wet leest.
Maar evangelie maakt ons vrolijke mensen. Want er is alle reden om je
te verblijden, om je te verheugen en uitbundig dankbaar te zijn voor
hetgeen Christus voor ons heeft volbracht. Je moet natuurlijk wel blijven
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beseffen waarom Hij dat deed. De dankbaarheid zal nooit de hoogste
hoogte bereiken als je niet in de gaten hebt uit welke diepste diepte Hij je
getrokken heeft. Voelt u dat aan?
Sommige mensen leiden een dergelijk lauw christenleventje. Het kabbelt
maar wat voort en het gaat ’s zondags na de samenkomst gewoon verder.
Dat komt omdat je niet de strijd van de zonde kent. Als je die strijd kent,
ken je als christen de overwinning van Christus. Door die overwinning
komt er geweldige vreugde in je hart, dat is het christenleven!
Maar daarin is de wet van God niet onbelangrijk. De wet heeft daarin een
heel reële basisfunctie. De wet maakt ons ernstige mensen. Het evangelie
maakt ons vrolijke mensen.
Weet u wat nu zo bijzonder is? Die twee, de wet en het evangelie, gaan
samen. Er is volop evangelie in de wet en er is volop wet in het
evangelie. In de wet klinkt de blijde boodschap van heil en van
bevrijding. Want zo kwam God Israël toch tegemoet? Hij begon toch
niet met: ‘Gij zult... gij zult...gij zult niet’. Hij begon met te zeggen: ‘Ik
ben de Here uw God, die u uit het diensthuis geleid hebt’.
In het Nieuwe Testament zou je dat als volgt kunnen overzetten: ‘Ik ben
de Here uw God, die u Jezus Christus geschonken hebt. Die je uit het
diensthuis, uit de slavernij van de zonde bevrijd heeft’. Als je dat gelooft,
dan is dat je deel, dan ben je een bevrijd mens.
Er is volop evangelie in de wet. Maar er is ook volop onderwijzing,
gebod en verbod in het evangelie. Juist in het evangelie komt de
eigenlijke bedoeling van de wet openbaar.
Als de Here Jezus in de Bergrede tot zijn discipelen gaat spreken over de
wet, dan intensiveert Hij die dingen. Hij zegt: De ouden hebben wel
gezegd zo en zo, maar... De woorden die Hij dan zegt, maken het niet
makkelijker maar gaan nog veel dieper.
Jezus Christus leert ons de eigenlijke bedoeling van de wet kennen. Hij
laat ons in de Bergrede zien dat het zijn Vader gaat om onze houding,
om ons hart. Jezus zegt op een gegeven moment: ‘Laat zo uw licht
schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader,
die in de hemelen is, verheerlijken’ (Mat. 5:16).
Hoe kan jij weten of het werk dat je doet, goed is? Hoe kunnen wij
weten, of datgene waarin wij staan en gaan in onze dagelijkse wandel, de
Here behaagt of niet?
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Omdat Hij gesproken heeft. Omdat je het Woord van God, de
onderwijzing, de geboden en verboden tot je persoonlijk eigendom
maakt en er zelf mee aan de slag gaat. Dat doe je vanuit het feit dat God
heeft gezegd: ‘Ik ben de Here, uw God’.
Vreugde van de wet
Het langste loflied uit de Psalmen bezingt Gods geboden heel mooi. Als
je met de Psalmen te maken hebt en je wilt iets lezen over de wet, lees
dan in Psalm 19 en 119. Dat zijn prachtige woorden over de wet, een
loflied op de onderwijzingen des Heren. Er zijn er wel meer, maar deze
zijn het makkelijkst te onthouden.
De Joden vieren elk jaar een feestdag die ze ‘de vreugde van de wet’
noemen. Dan vraag je je toch af: Hoe kan dat nu? Hoe kan je blij worden
met de wet? Hoe verklaar je nu die tegenstelling dat veel mensen die
wekelijks de wet horen, onder die wet bedrukt zijn geraakt, terwijl het
volk van de Joden, die de wet hebben gekregen, de vreugde van de wet
vieren? Daar missen wij een aansluiting.
Ik geloof persoonlijk dat het zeer goed is dat wij in de
Evangeliegemeente eens een keer breedvoerig preken over de wet. Er
wordt veel te gemakkelijk aan voorbij gegaan dat de zonde gekend wordt
door de wet. Je kunt alleen over bevrijding spreken, wanneer het gaat om
bevrijding van wat kapot is in het leven van een mens. Anders is het
psychologie. Dat is mooi, maar daar bereik je de hemel niet mee.
Hoe kan je blij worden met de wet? Door het hart achter de wet
persoonlijk te leren kennen. Door te beseffen dat het leven zonder Gods
beginselen een chaos wordt.
We zien dat eigenlijk dagelijks om ons heen. Het is precies zoals Jezus
heeft gezegd (Matth. 24:12). Je kunt het lezen in de krant: de
wetsverachting neemt toe, de liefde verkilt. Steeds openlijker zien we in
ons land de ontkrachting van de wet, van Gods beginselen. En het gevolg
is moreel, zedelijk, economisch en sociaal verval.
Wanneer mensen Gods geboden loslaten, is er het grote gevaar van
corruptie en kwaad. Op dit moment is er ongelofelijk veel kwaad in
Nederland. In de afgelopen week las ik in de krant op één dag zes
verschrikkelijke situaties over incest. Incest is niets meer en niets minder
dan het compleet vernielen van een persoon. Het is een wonder van God
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als je uit incest weer recht of terecht komt. Daar heb je veel genade, veel
echte liefde en veel barmhartigheid van mensen om je heen voor nodig.
Dat lees ik dan zomaar op een paar pagina’s in de krant. En dan heb ik
het niet eens over de vreselijk wrede oorlogen, de een na de ander.
Van kwaad tot erger
We leven in een tijd waarin de visie ontbreekt, het zicht op wat God
goed vindt en wat niet. Gods wet, Gods Woord geeft ons een duidelijk
inzicht in goed en kwaad. Wanneer die visie gaat ontbreken (dat zegt de
bijbel ook), verwildert het volk.
Het kan wel zijn dat materiële dingen er steeds mooier uit gaan zien, ook
de mijne. Maar je moet verschrikkelijk goed oppassen dat je hart niet
vuiler wordt, ook het mijne. Ik sta ook in de wereld. Ik zie ook alle
rottigheid die u ziet. Ik wordt ook geconfronteerd met van alles en nog
wat, elke dag opnieuw. Ga eens in het bedrijfsleven werken, je houdt het
niet voor mogelijk wat er aan de hand is vandaag de dag. Wat een
zwendel, wat een leugen en bedrog. Gij zult niet...
Wanneer de visie ontbreekt, verwildert het volk. Wij zien om ons heen
hoe alle zedelijke en morele remmen worden losgegooid. Los van God,
los van zijn gebod, en dat brengt absoluut chaos en verwarring. En als er
in de samenleving verwarring ontstaat, is dat een voedingsbodem voor
voorstanders van de harde lijn.
Let maar op, dan komen ze vanzelf bovendrijven: de farao’s, de Nero’s,
de Hitlers, en de Zirinowski’s. De antichrist. De geschiedenis zou ons
toch iets moeten leren!
Als ik in de krant las over kerkverlating, heb ik wel eens gedacht: Ja, dat
hebben ze ook niet zo goed gedaan in die kerk, ze zouden het eigenlijk
wat meer moeten doen als in onze gemeente, wij zitten toch nog fijn vol?
Het is heel erg als je zo denkt. Ik heb ontdekt dat in die gedachte een
grote fout zit. Als wij horen van kerkverlating, dan is dat niet jammer
voor die kerken alleen, maar dan is dat rampzalig voor de samenleving
waarin wij leven. Want u zit niet zeven dagen van de week in de
samenkomst, maar uw plaats is als zoutend zout en lichtend licht in de
wereld. Als u daar niet meer schijnt, als daar het besef van normen en
waarden afneemt, dan neemt de goddeloosheid toe. Dat is de zorg die wij
moeten hebben om onze samenleving.
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De hand op de Troon!
Wat Nederland nodig heeft, is de zoutende kracht van mensen die
vernieuwd zijn in Jezus Christus. Onze evangeliegemeente, ons dorp,
ons land heeft mensen nodig die leven in de kracht van God en naar de
wil van God.
Want er is net als toen bij Israël nog steeds een strijd in de woestijn. Wij
zijn nog niet in het beloofde land; er is een strijd tegen de Amalekieten,
die nog steeds het volk van God willen ombrengen op haar weg naar het
beloofde land. En de overwinning is nog steeds te bereiken op dezelfde
manier als Mozes die bereikte in de strijd tegen Amalek. Hoe overwint
een gelovige in de woestijn van het leven op weg naar het beloofde land?
U leest het in Exodus 17:15-16.
Toen bouwde Mozes een altaar (in het Nieuwe Testament is dat
lofprijzing) en noemde het: De Here is mijn banier.
Hij prees God door te zeggen Hij is mijn schild, Hij is mijn schuilplaats.
Te midden van al die strijd die mij dagelijks overkomt, weet ik: ik wil in
de aanbidding blijven en ik wil veilig bij Hem wegschuilen. En dan komt
het:
En hij zei: De hand op de Troon des Heren!
Dat is het: de hand op de Troon des Heren. Want de Here voert de strijd
tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Die strijd gaat gewoon door tot
aan het einde, totdat Jezus terug komt en Hij Amalek finaal zal verslaan.
Er is ook in jouw leven een strijd tegen Amalek. En die kun je
overwinnen door op het moment dat je dat voelt, als er die duivelse
aanval is óf uit je eigen hart óf van buiten af, te zeggen: ‘De hand op de
troon des Heren!’ Dat wil zeggen: ik pleit op de troon des Heren; ik pleit
op de overwinning die God in Jezus Christus heeft volbracht.
Wat hebben we dat nodig. Het zou mij zeer verbazen als u dat niet nodig
hebt. Ik heb dat heel hard nodig: mijn hand op de troon des Heren.
Gewoon maar dagelijks in het leven, telkens weer opnieuw als je denkt:
hoe overwin ik in die strijd?
Voor onze levensreis is het Woord van God bepalend, levensbepalend.
Dat Woord is geen dreigend dwangbevel, maar het is de bevrijdende
belofte van de beste bondgenoot die je maar kunt hebben: de Here, die
zegt: Ik ben de Here, jouw God, die je uit het diensthuis geleid heeft.
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Het is onze redding om Gods geboden te kennen. Als we dat niet
hadden, dan was ons leven een chaos.
Het is voor een christen ook een eer om naar Gods geboden te leven.
Adeldom verplicht! Het Woord van God is licht op je pad en een lamp
voor je voet, zodat je weet hoe je gaan moet en niet als een blinde in het
duister tast tegen een onbegrijpelijk gladde wand.
Vrijheid en ruimte
Weet je wat het uitgangspunt van dat alles is? Dat God tegen je zegt: Ik
ben de Here, uw God, heel persoonlijk, heel openbarend eigenlijk. De
Here is de God van de openbaring, de Here is de God van het verbond.
De Here, dat is de God van Israël.
Dat woordje Here is de vertaling van de vier letters die er in het
Hebreeuws staan: JHWH, die wij wel uitspreken met het woord Jahweh.
Dat betekent: ‘Ik ben de Here, uw God’. Hij maakt Zich bekend als de
Here: ‘Ik ben die Ik ben en Ik zal zijn die Ik zijn zal.
Het echte leven begint bij de bevrijding die God je geeft; bij God die
voor ons handelde.
Israël werd onderdrukt en zij bukten onder de slavernij in de
concentratiekampen van Egypte. Vandaag de dag leven veel mensen
onder de slavernij van de zonde. Het is frappant hoe vaak je in pastorale
context of gewoon in de maatschappij met mensen spreekt over dingen
die hen zo vasthouden dat ze er (naar de mens gesproken) niet los van
kunnen komen. Verslavingen zijn er in zoveel soorten en maten dat ik ze
niet eens allemaal meer ken. Maar God spreekt over bevrijding en Hij
maakt ruimte. En dat mag je niet missen!
God spreekt tot ons over de bevrijding in Christus en zegt: In Christus:
wég bedreigingen, wég farao’s met je heerszucht!
Wat zijn er vandaag de dag veel heerszuchtige dingen die op ons af
komen. Maar God zegt: Wég occulte bindingen, wég afgoden, in je hok!
Mijn volk komt eraan op haar weg naar het beloofde land.
Zo sprak God voor Israël en zo spreekt God voor de zijnen in Christus
nog steeds: Laat los, dit is de mijne, omkleed met het heil van de
gerechtigheid van mijn Zoon.
Het is goed dat je dat weet, dat God zegt: Ik ben de Here, uw God, die u
bevrijd heeft. Het is goed om van die bevrijding te leven, goed om te
weten dat God het is die zegt: Wég satan, dit is mijn kind! Wég
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zondemacht, daar komen de vrijgekochten van mijn Zoon! Ik baan hen
een pad door dit leven en zij volgen met het kompas van de tien
geboden.
De tien geboden zijn Woorden van God. Woorden waarmee Hij ruimte
maakt voor echt menselijk leven. Nu wil God dat we blijven leven in de
ruimte die Hij heeft gemaakt. En zo willen we deze Tien Woorden
opnieuw leren lezen, als nieuw leren kennen. Als een blauwdruk van het
leven waarin de Here onze God is en wij de schapen die Hij weidt. Wat
lucht is voor je longen en water voor de vissen, regen voor het land en
rails voor de trein, dat is Gods Woord, Gods onderwijs voor een mens en
in het bijzonder voor een christen.
Laten wij bidden dat wij die frisse lucht diep mogen inademen. Dat wij
tegen de stroom in durven zwemmen. Dat we onder Gods zegen veel
vrucht mogen dragen en in het goede spoor mogen blijven, om Jezus’
wil en in Jezus’ naam, Amen.
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4. GOD ALLEEN DE EER!
Over het eerste gebod
Exodus 20:1-3
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Psalm 95:1-7
Komt, laat ons jubelen voor de Here, juichen ter ere van de rots onzes heils.
Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen, ter ere van Hem juichen bij
snarenspel.
Want de HERE is een groot God, een groot Koning, boven alle goden,
in wiens hand de diepten der aarde zijn, en wiens de toppen der bergen zijn;
wiens de zee is, daar Hij ze heeft gemaakt, ook het droge, dat zijn handen hebben
geformeerd.
Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze
Maker; want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner
hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet!
1 Corinte 8 : 4-7
Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten, dat er geen afgod in de wereld
bestaat en dat er geen God is dan Een.
Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (en
werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte) voor ons nochtans is er
maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here,
Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.
Maar niet bij allen is die kennis. Want sommigen, in hun geweten nog niet los van
de afgod, eten [dit vlees] als afgodenoffer en hun geweten, dat zwak is, wordt
erdoor besmet.

Twee geopende ogen
Wanneer de Here God tot Israël begint te spreken, staat het volk te
trillen en te beven vanwege de heerlijkheid des Heren. Daar in de
woestijn, in de Sinaï waar het volk zich vergaderd heeft, opent de
Here God die relatie niet met verboden en geboden. Hij begint de
ontmoeting met het bekendmaken van Zichzelf. Hij begint te zeggen
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wie Hij is en hoe Hij is. Dit is fundamenteel voor ons begrip van de
tien geboden, van de tien woorden van God.
De woorden die de Here dan verder allemaal spreekt, wijzen Israël en
ons deze weg: Hij is de Bevrijder; blijf bij Hem opdat het goed gaat
met u, met jou, blijf bij Hem, opdat het u welga.
De Thora (de vijf boeken van Mozes), de wetgeving, de onderwijzing
van het Oude Testament, je zou zelfs kunnen zeggen de hele bijbel is
bedoeld voor ons als leefregel, als levensregel. Dit moet u nooit
vergeten: het is bedoeld tot ons bestwil.
Na de vorige prediking kwam er een broeder naar me toe met een
prachtige vergelijking die ik u niet wil onthouden. ‘Weet je,’ zei hij,
‘ik heb vroeger eens iets heel moois gehoord over het Oude en het
Nieuwe Testament. Nu je daar zo over preekt, wil ik dat tegen je
zeggen. God geeft ons die twee Testamenten als ogen; het Oude
Testament is een oog en het Nieuwe Testament is een oog, waardoor
je kunt zien hoe God is, hoe de mens is, hoe de wereld om je heen is,
hoe je zelf in elkaar zit en wat God met je wil. En weet je wat nou zo
mooi is?’ zei hij, ‘Zo krijg je diepte. Je gaat diepte zien als je door
allebei je ogen kijkt’.
U moet maar eens één oog dicht doen. Dat is heel apart, dan kan je
haast geen diepte zien, het lijkt net alsof het een plaatje is. Maar als ik
nu mijn andere oog erbij open doe, ga ik diepte zien. En zo zie je ook
diepte in Gods handelen met de mens en met de wereld dwars door het
Oude en het Nieuwe Testament heen. Zo zijn die twee boeken één
boek. Een boek van God voor ons bestwil.
Zo zullen we ook die tien woorden, die tien geboden mogen leren
zien. Het motief achter deze woorden is de liefde van God. We mogen
leren achter die tien geboden een kloppend hart te horen, het vaderhart
van God. Met zijn liefde voor zijn eigen schepping, voor zijn eigen
schepsel. Met zijn liefde voor Israël en voor de gemeente. Met zijn
liefde voor de wereld.
Bevrijd - om lief te hebben
Alzo lief had God de wereld. Dat is dan ook waar de tien geboden toe
oproepen. Ze roepen op tot wederliefde; liefde tot God en liefde tot de
naaste vanuit de vrijheid die God ons geeft.
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Wat een openbaring is dat eigenlijk, dat de wet niet zoiets is als ‘het
vingertje omhoog’, maar dat de tien geboden de beste weg wijzen
voor uw en mijn leven. Dat heeft God met deze dingen op het oog.
Dat is waar God toe oproept, vanuit de vrijheid.
Het is eigenlijk een opluchting als je er goed over nadenkt. Dat Israël
bevrijd werd uit Egypte was een opluchting voor Israël en zo is het
ook een geweldige opluchting als je bevrijd bent van de macht van de
zonde!
In het Nieuwe Testament (Mattheüs 22:37-40) vat de Here Jezus de
kern van de tien geboden als volgt samen:
Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en
met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en
eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelf .
En dan zegt Jezus: ‘Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de
profeten’.
Dat vinden wij maar vreemd, dat past niet meer in onze tijd. ‘Gij zult
de Here, uw God liefhebben’. Ik heb mensen horen zeggen: ‘Ik zal
zelf wel uitmaken wie ik liefheb’.
Maar dat kun je alleen maar zeggen als je niet bevrijd bent. Als je
bevrijd bent, hoor je die woorden anders. Dan hoor je het Vaderhart
erachter. Dan wordt het logischer voor je, je gaat het begrijpen. ‘Ik
ben uw Bevrijder’, zegt God, ‘heb Mij nu lief’.
Heel veel mensen hebben weerstand tegen Gods Woord. Dat komt
omdat ze de God van het Woord niet kennen. Dan is het ook
begrijpelijk.
Uit dat Woord blijkt dat God geeft. God, onze God, de God van
Abraham, Izaäk en Jacob is een gevende God. Hij geeft liefde, niets
meer en niets minder en niets anders: God geeft liefde. God gaf zijn
Zoon; daarmee gaf Hij Zichzelf en dat is alles. God gaf alles. Mag ik
het eens zo zeggen: meer heeft Hij niet, dan wat Hij gaf. Dat is het
Evangelie, dat is de blijde boodschap: God geeft alles.
En... God eist alles.
‘Oei...’, zegt iemand, ‘zeg nou: ‘vraagt alles’, dat klinkt wat milder’.
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God eist alles. In dit gebod blijkt dat heel duidelijk. Hij vraagt alles
van je, Hij eist onszelf, helemaal. Dat is het gebod. In de vorige preek
heb ik gezegd: er zit gebod in het evangelie en er zit evangelie in het
gebod. Dat spanningsveld zien we hier: God geeft alles en nadat Hij
gegeven heeft, vraagt Hij van ons ook alles.
Het eerste en het grote gebod zegt: gij zult geen andere goden voor
mijn aangezicht hebben. Woordelijk staat er: er zullen voor u geen
andere goden bestaan naast Mij, of: gij zult naast Mij geen andere
goden hebben. Dat is wat God vraagt van Israël, maar ook van ons:
dat wij de Here God zullen liefhebben boven alles. En dat kun je
makkelijker zeggen dan doen.
Inclusief en exclusief
Nu is het zo met liefde, ook met de liefde tussen man en vrouw, dat
liefde meerdere gezichten heeft. Liefde heeft een gezicht naar buiten
en liefde heeft een gezicht naar binnen. Liefde is inclusief en liefde is
exclusief. Dat geldt ook voor de man en de vrouw in het huwelijk.
Door dit voorbeeld wil ik u laten zien dat dit eveneens op de liefde tot
God betrokken moet worden.
‘Liefde is inclusief’ betekent: liefde vraagt alles van beiden, om de
liefde te doen groeien. Als je getrouwd bent en je geeft jezelf niet, je
houdt nog veel van jezelf achter, dan zal dat de relatie met elkaar
beïnvloeden.
Nu is het een hele weg om te leren jezelf te geven. Maar het is wel een
eis: God vraagt het. God vraagt dat we op weg gaan om dat te leren als
man en vrouw. Het is prachtig om daarover te preken, om het in
woorden uit te drukken, maar het moet natuurlijk wel in je leven
worden uitgewerkt. God vraagt van je, als je getrouwd bent, dat je
alles aan elkaar geeft, dat je er voor elkaar bent. Dat is inclusief. Dus
voor degenen met trouwplannen: God vraagt inclusieve liefde, ook
voor elkaar.
Maar liefde heeft ook een ander gezicht: het exclusieve. Het
exclusieve van de liefde weigert alles van derden waardoor de liefde
tussen die twee zou kunnen doven. De liefde in het huwelijk is
exclusief. Je huwelijk gaat kapot als je er een ander bijhaalt. Je moet
dus alles weigeren wat een negatieve invloed kan hebben op de liefde
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tussen jou en je geliefde. Maar zo is het ook met God. En dat is nu wat
God in dit gebod zegt: Ik heb je lief met heel mijn hart. Heb Mij lief
met heel je hart. Dat vraagt God: heel je hart. In het eerste gebod
vraagt God onze volledige overgave en toewijding aan Hem, omdat
Hij ons liefheeft. Die ons eerst heeft liefgehad, zegt de bijbel, en zijn
Zoon heeft gezonden tot een verzoening van al onze zonden (1 Joh.
4:10, 19). Wij beginnen niet met God, maar God begon met ons. Nu
vraagt Hij, die zelf begonnen is: ‘Kom bij Me’.
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Dat ‘gij
zult’ klinkt je misschien als een bevel in de oren. Maar je kunt ook
Gods vaderhart erachter horen kloppen, dat zegt: ‘Kom bij mijn hart,
kind. Blijf bij Mij, geliefde’. Die boodschap klinkt door de hele bijbel
heen.
Misschien hebben wij wel de verkeerde klank aan die woorden
gegeven, waardoor mensen de inhoud niet meer verstaan. God
liefhebben wil zeggen: van Hem liefde ontvangen en Hem liefde
teruggeven.
Dat is een heel wonderlijk principe van God. God vraagt wat Hij geeft
en Hij geeft wat Hij vraagt, daar moet je eens over nadenken. Dat doet
Hij altijd weer opnieuw.
Als je iemand liefhebt, geef je hem of haar je aandacht en je tijd. Dan
praat je met die persoon, je deelt je gevoelens. Kortom, hij of zij is
alles voor je. Dat is wat God van ons vraagt op basis van wie Hij is en
om wat Hij voor ons deed.
Met geheel je hart
Het begrip liefhebben kan misschien heel vaag voor je zijn als het gaat
over de Here God. Bij het liefhebben van mensen onderling kunnen
we ons wat voorstellen. Maar hoe heb ik God lief? Daar kun je je ook
in te buiten gaan. Je hoort wel eens dingen waarvan je denkt: hoe is
het mogelijk! Laten we niet buiten onze voegen treden. Laten we ons
houden bij wat de bijbel zegt.
Wat zegt de bijbel over God liefhebben? In welke termen spreekt de
bijbel?
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In Deuteronomium 13:4 en ook op ander plaatsen lezen we: Hem met
je hele hart aanhangen. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt als bij
het huwelijk. Aankleven!
God liefhebben is Hem leren vertrouwen. Dat is soms heel moeilijk,
want we doen het allemaal zo graag zelf. Of u zou echt volkomen
anders moeten zijn dan ik ben. De Here vertrouwen, dat is God
liefhebben en Hem gehoorzamen. Boven alles komt het hierop aan:
dat de relatie tussen God en de mens, tussen Hem en mij in orde is.
Ik geloof met heel mijn hart dat wij pas echt een menselijk mens
worden door de verbinding met God. Als je een onmenselijk mens
ziet, dus als je mensen ziet die onmenselijke daden doen, dan is dat
nooit vanuit de verbinding met God. Een mens wordt pas mens in
Christus. Een mens wordt mens bij God, zijn Schepper, zijn Here. Het
wordt inderdaad onmenselijk wanneer wij andere goden nalopen.
Onze medemensen, je vrouw, je man, onze kinderen, onze buren, onze
vrienden, ze zijn het beste met ons af wanneer onze relatie met de
Heer in orde is. Dan hebben ze het goed bij ons. De mensen om me
heen zullen het onmiskenbaar merken als Gods liefde in mijn hart
woont en als de Heilige Geest in mijn leven troont.
Wanneer de Here Jezus bij jou de Eerste is, geeft dat bij soms wel
eens rivaliteit in de omgang met je medemensen. Dat kan. Want de
Here legt echt beslag op je leven. De Here neemt geen genoegen met
een zijkamertje van je huis. De Here vraagt het bestuur over ons leven.
Er kan dus rivaliteit komen als je je leven aan God overgeeft.
Maar er komt ook kwaliteit. Ik geloof dat de kwaliteit van je leven
door de Heilige Geest de rivaliteit kan overwinnen. Wanneer iemand
er moeite mee heeft dat je zo toegewijd bent aan Jezus, dan kan de
liefde van de Here Jezus in je hart die moeite overbruggen. Er komt
kwaliteit, er komt goud in je bestaan als je de Heer toegewijd bent.
Ouders, mag ik jullie eens wat vragen? Spreek je wel eens met elkaar
en met de kinderen over de plaats die God in jouw leven inneemt?
Weten je kinderen daarvan of moeten ze daar maar een beetje naar
raden?
En jij, alleengaande, bid jij wel eens met een vriend of een vriendin
dat je hart ongedeeld in de eerste plaats naar God uit zal gaan? Praten
wij wel met elkaar over de moeite die we hebben met andere goden,
met afgoden, die proberen ons van onze eerste liefde af te leiden?
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God op de hoogste plaats
Wat betekent dat eerste gebod nu in ons leven van elke dag? Gij zult
de Here uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel,
met geheel uw verstand en gij zult geen goden benevens (naast) Mij
hebben voor mijn aangezicht. Wat betekent dat nu praktisch voor ons?
Ik wil dat in twee elementen laten uiteenvallen, twee lijnen om aan te
geven wat dit gebod betekent: namelijk snoeien en begieten.
Allereerst zullen we uit ons leven moeten wegdoen wat onze liefde tot
de Here God belemmert. En dat is voor ieder van ons weer anders.
Voor de een is het dit en voor de ander is het dat.
We kennen allemaal de kracht van de goden die naar onze gunst
dingen. Er zal niemand zijn die niet weet waar ik het over heb. Wij
kennen allen de kracht van wat de bijbel de afgoden noemt, die ons
hart in beslag willen nemen.
De bijbel stelt de verhouding tussen de Here God en de zijnen vaak
voor als een liefdesverbond, als een huwelijk tussen een man en een
vrouw. Dat lees je heel vaak. Jezus zegt tegen gehuwden, dat het met
begeerte kijken naar een andere vrouw of een andere man al overspel
is (Mattheüs 5:28).
God duldt het niet als wij als gelovigen zijn eer schenden door de
liefde van ons hart aan iets of iemand anders boven Hem of zelfs naast
Hem te geven. Hij wil zijn volk voor Zich alléén hebben. In die zin is
de Here een jaloers God. De bijbel zegt: God is een naijverig God.
God heeft ijver om ons lief te hebben, om onze liefde te winnen. Zijn
ijver is ten diepste getoond in de gave van zijn Zoon. Groter ijver kan
niemand tonen om je lief te hebben.
Vinden wij het vreemd dat God een jaloers God is? Ga eens na bij
jezelf: is er in een relatie van liefde iets dat meer teleurstelt dan
ontrouw? Heb je wel eens ondervonden hoe dat voelt van binnen? Zou
dan God, die ons gevoel geschapen heeft, onze ontrouw dan niet diep
in zijn gevoel ervaren? En is het bovendien niet zo dat niemand beter
weet dan onze Maker hoe negatief en hoe verwoestend afgoderij en
geestelijk overspel voor ons zijn?
Het is net als met een relatie tussen een man en een vrouw. Je kunt op
een gegeven moment een verkeerde weg gaan, de weg van de
zondaars (uit Psalm 1). Het begint met wandelen, dan ga je erbij zitten
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en tenslotte kom je er niet meer bij vandaan. Zo is het ook in de
liefdesverhouding tussen een man en een vrouw. Denk aan dat
exclusieve en inclusieve.
Trouw is een van de grootste gaven van God, maar ook een van de
grootste dingen waar God ons toe oproept. Trouw tot Zichzelf en naar
elkaar. Eigenlijk weet alleen Hij hoe slecht het voor ons is om niet bij
Hem te zijn. Het is de stem van Gods liefde die ons oproept om bij
Hem te blijven als Hij zegt: ‘Geen andere goden voor Mijn
aangezicht’.
Dat betekent helemaal niet dat God bang zou zijn voor onze
surrogaatgodjes. Het is niet zo dat God zegt: ‘Oei, oei, misschien is
die straks wel sterker dan Ik’. Je moet God ook niet zien als de
voorzitter van allerlei goden. Hij is de enige, er is geen andere, zegt de
bijbel. Als er in de psalmen staat: God temidden van de goden, dan is
Hij de Enige die groot is temidden van al het geschapene. Er is altijd
verschil tussen God en al het andere.
God is niet bang voor onze afgoden. Maar God heeft zo’n liefde voor
ons, Hij is bezorgd om zijn kinderen. Daarom zegt Hij: ‘Je zult geen
andere goden naast Mij hebben’. Daarom roept Hij ons op om ons hart
niet weg te schenken aan iets wat geen god is.
Kiest dan heden, wie gij dienen zult
Israël had in Egypte kennisgemaakt met een heleboel afgoden. Daar
werd de farao vereerd als een god, een ‘godkoning’ die zijn volk
tiranniseerde. Je had de Nijlgod, die kinderoffers eiste. Verder waren
er nog de vruchtbaarheidsgodinnen die hun weelderige armen naar
Gods volk uitsloegen.
Israël was wel uit Egypte, maar nu moest Egypte nog uit het denken
van Israël. En daar heeft God de geboden voor nodig. Daar heeft God
de wet voor nodig. God gebruikt soms een woestijnweg in je leven,
om Egypte uit je gedachten, uit je gevoel weg te krijgen. Dat is bij ons
precies als bij het volk Israël.
De afgodennamen zijn wèl veranderd. Wanneer wij een foto zien van
Westerse mensen die om een houten beeld dansen, dan zouden we
toch enigszins glimlachen. Wat een vreemde vertoning. Die mensen
weten blijkbaar niet beter, een stuk hout nota bene, wat een raar
gedoe! Maar al zijn de namen veranderd, hun macht en hun
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aantrekkingskracht zijn vandaag nog steeds dezelfde. De
surrogaatgoden zijn nog ‘springlevend’.
Zal ik eens een paar afgoden noemen die naar het hart van ons en
vooral van onze kinderen dingen?
Bijgeloof. Misschien dacht u dat zoiets helemaal voorbij was, maar
dat is helemaal niet zo. Ik hoorde pas nog iemand midden in een of
ander verhaal zeggen: ‘O, wacht even, even afkloppen, hoor. O nee,
dat is geschilderd hout, hier, het moet niet geschilderd zijn’. En die
persoon was niet de eerste de beste, het was een intelligent iemand
met een titel. Dat zou je toch niet verwachten? Puur bijgeloof.
Waarzeggerij. Ik dacht dat je dat vroeger in de zestiger jaren alleen
nog op de kermis zag. Helaas, het is er nog steeds, er zijn mensen die
naar een waarzegger gaan. Zo iemand gaat de handlijnen zitten
bekijken en zegt dan: ‘Zo en zo zal het met je gaan’. Onzin, bijgeloof!
Sommige mensen zijn daar zo aan verknocht dat, als de Libelle (om er
maar een te noemen) binnenrolt, de horoscoop het eerste wordt
opgezocht. Nee, we geloven er niet in, welnee. Maar ze worden grif
gelezen, want ‘je kunt toch nooit weten?’ Het heeft je hart, zonder dat
je er erg in hebt.
Occulte machten. Er zijn heel wat kinderboeken die je niet meer thuis
kunt hebben. En wat denkt u van bepaalde kinderseries, of van
computerspelletjes waar occulte toestanden in zitten, waar de afgoden
hun tentakels uitslaan naar onze kinderen.
House. Dat is gewoon van de duivel, daar hoef je niet lang over na te
denken. Het is een god die zijn klauwen uitslaat naar onze jonge
mensen en naar de jonge mensen in de wereld om ons heen. Mensen
gaan eraan kapot, aan die macht in je denken. Ik heb die housemuziek
wel eens gehoord. Je wordt er helemaal naar van. Het is een soort
cadans die steeds maar door gaat. Het is echt die oude
trommelmuziek, die voodoo. Ik weet niet wat het allemaal is, maar het
is zéker niet van de Here. Het is niet harmonieus. Maar ik weet wel
dat het zijn tentakels uitslaat in de levens van tieners. En niet alleen
house, ook andere soorten muziek.
Ik zal nog een ander voorbeeld noemen, één van de sterkste,
krachtigste, moderne surrogaatgoden, waar we allemaal mee te maken
hebben.
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Ongelimiteerde seks. Van alle kanten komt Venus op ons af en paait
jong en oud en graait naar jong en oud met succes. Zo is een van de
mooie, kostbare gaven van God, de seksualiteit, verworden tot een
afgod die uiteindelijk teleurstelt en zelfs vernietigen kan.
Wat dacht u van (vaak in het verborgene) drankmisbruik. Of zucht
naar bezit.
Carrièrejagen. ‘Ik moet hogerop, ik moet, ik moet...’ Het eist
mensenoffers.
Het eerste gebod zegt: Gij zult naast de Here God niemand hebben. Je
zult moeten kiezen. Kies voor het leven, zegt de bijbel, kies ervoor om
de Here God te dienen.
Dit gebod heeft de scherpte van het of - of. Ik vraag me wel eens af
hoeveel evangelische mensen, hoeveel christenen er leven met en - en,
zonder dat ze het in de gaten hebben. We zijn zo gemakkelijk, het ligt
ons voor in de mond, het is en - en geworden.
Maar God is scherper dan wij denken. De Here neemt het niet als er
iets door u, door mij wordt toegelaten in ons hart naast Hem. De Here
neemt het niet, het is geestelijk overspel. Ik kan het ook begrijpen;
mijn vrouw Tineke zou het ook niet nemen. Ik zou het ook niet
nemen. Probeer het eens zo dichtbij te halen. God neemt het niet als
zijn kinderen afgoden toelaten en zelfs hun hart er voor open zetten.
Snoeien en begieten
Maar er is behalve een verbod ook een gebod. Je bent er nog niet door
de surrogaatgoden te mijden. Snoeien is nodig, maar onvoldoende. De
Here vraagt de liefde van ons hele hart.
Het maakt alle verschil uit wie de God van je leven is, hoe je Hem
dient, hoe je Hem eert. Iedere god zet zijn kenmerk op wie hem dient.
Uw God kenmerkt uw leven, jouw leven. Als je de God van Abraham,
Izaäk en Jacob, de Vader van de Here Jezus liefhebt, dan word je een
ander mens. Dat kan niet missen. Dan komt er barmhartigheid en
liefde in je leven. Dan komt er dienst van God in je leven, het
kenmerk van God. Maarten Luther zei het zo: ‘Datgene waar je met je
hele hart aan hangt en waarop je vertrouwt dat is eigenlijk je god’.
De vraag is: wie is jouw God? Wie of wat is uw God?

54

Naast snoeien moeten we ook begieten. Beter gezegd: we moeten ons
in de stroom van Gods liefde begeven. Daarom is er de opdracht voor
christenen om de samenkomst niet te verzuimen. Dat is niet om de
mensen maar ‘bij de club te houden’, maar het is goed voor de mens,
voor de ziel van het kind van God om bij de gemeenschap te zijn, het
Woord van God te horen en samen de Here groot te maken. Dat
hebben wij nodig. We moeten in die stroom van Gods liefde staan. We
moeten er naar zoeken Hem recht en beter te leren kennen door
gehoorzaamheid aan zijn Woord.
In het hogepriesterlijk gebed (Joh. 17) bad Jezus tot zijn Vader deze
woorden: ‘Zij hebben uw Woord bewaard’. Toch kende Hij alle
zwakheden van de discipelen.
Mag ik eens aan u vragen: kan de Here Jezus zo over ons tot zijn
Vader spreken? Mijn gebed voor u, voor ons is, dat ons dagelijks
leven getypeerd mag worden door de woorden uit Psalm 73:
Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
op aarde nevens U toch lusten?
Waar zou mijn lust, mijn verlangen naast U, Here, naar uitgaan?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bittere smart
of bange nood, mijn vlees en hart,
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.
Als dat je dagelijks leven is, dan breng je God alleen de eer. Soli Deo
Gloria.
Here, help ons om deze woorden te overdenken. Wilt U met dit woord
door ons hart gaan en door Uw Geest opruimen wat daar niet hoort?
Maak het ons openbaar, Here, en geef dat wij belijdende christenen
worden, om Jezus’ wil. Amen.
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5. HOE ZULLEN WIJ GOD DIENEN?
Het tweede gebod
Exodus 20:1-7
Toen sprak God al deze woorden:
Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de
hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de
aarde is.
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben
een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen,
aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,
en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn
geboden onderhouden.
Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet
onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
Deut. 30:11-20
Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver
weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten
hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?
En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal
oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen
opdat wij het volbrengen?
Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te
volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood
en het kwade: doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in
zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te
onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het
land, dat gij in bezit gaat nemen.
Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u
voor andere goden nederbuigt en hen dient, dan verkondig ik u heden, dat gij
zeker te gronde zult gaan; niet lang zult gij leven in het land, dat gij na het
overtrekken van de Jordaan in bezit gaat nemen.
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Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood
stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw
nageslacht, door de Here, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en
Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen
in het land, waarvan de Here uw vaderen, want dit gebod, dat Ik u heden opleg, is
niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij
zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons
doen horen opdat wij het volbrengen?
Johannes 4:23-24
Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden
zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is
geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Als we de schriftlezingen met elkaar vergelijken, zien we de principes
voor Israël en de beginselen voor de gemeenten door elkaar heen
lopen. In Johannes 4 is het nieuwtestamentische beginsel van het
tweede gebod gegeven. Jezus zegt daar hoe wij God zullen aanbidden.
Hij zegt dat in wat opgeschreven is als het gesprek met de
Samaritaanse vrouw.
We willen in deze prediking ingaan op het tweede gebod. De klassieke
illustratie bij het tweede gebod (gij zult geen beelden van God maken)
is de geschiedenis van het gouden kalf, die we straks gaan lezen in
Exodus 32. Een geschiedenis die zich, wat de tijd betreft, afspeelt
dicht in de buurt van het moment dat Israël uiteindelijk zijn tien
geboden van God krijgt.
Israëls ontrouw
Toen Mozes aan het volk dit tweede Godswoord bekend maakte, zal
ieder van de joodse mannen, vrouwen en kinderen die daar naar
geluisterd hebben, direct aan dat gouden beeld gedacht hebben. Toen
ze zo die woorden uit de mond van Mozes hoorden: ‘Gij zult u geen
gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel,
noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder
de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen’, kon het
niet anders of ze kregen dat gouden kalf voor hun ogen getoverd door
dat woord. En ze hebben gesidderd.
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Dit tweede gebod kwam voor die joodse mensen niet in een vacuüm,
het werd niet tegen dovemansoren gezegd. Het landde en sloeg in als
een bom! Had die goddeloze orgie rondom dat gouden kalf hen al niet
drieduizend mensenlevens gekost? En daar blijft het niet bij, had God
gezegd.
Zij hadden zichzelf een beeld van God gemaakt en gezegd: ‘Israël: dit
is uw god, die u uit het land Egypte gevoerd heeft’.
Dit hele gebeuren heeft gruwelijke gevolgen gehad, maar toch, je
houdt het niet voor mogelijk (die Israëlieten zijn ook echte mensen,
net als wij), een paar honderd jaar later is er een koning in Israël die
niet één, maar zelfs twéé gouden kalveren maakt! Die koning zegt
dan: ‘Israël, u hoeft niet naar de tempel in Jeruzalem, maar u kunt het
bij deze gouden kalveren laten’ (I Kon. 12:28-30). Je kunt
gewaarschuwd zijn door God, er kan een geweldige straf van God
over de mensen zijn, en toch kan dan later weer iets ontstaan, dat
dwars tegen de Here ingaat.
De houding van Aäron
God had het volk door Mozes en de Levieten zwaar gestraft. Ik wil
daar samen met u over lezen in Exodus 32 vanaf vers 21. Dat is het
moment dat Mozes met die eerste twee stenen tafelen, met die eerste
wet naar beneden komt en daar die hele toestand rond dat kalf ziet. Hij
wordt dan zo toornig, zo witheet, zo bedroefd, zo opstandig, dat hij die
stenen aan gruzelementen gooit. Trouwens, ook dat kalf gaat eraan en
het is heel opmerkelijk: dan moeten ze dat kalf zodanig verbrijzelen en
met vuur verbranden en vermalen, dat het fijn uitgestoten wordt en
over het water gegooid wordt.
Dat is eigenlijk een heel rare gedachte: dat kalf werd vermorzeld en
over water gegooid, dat zij zelf weer zouden drinken en dat later ter
plaatse zou verdwijnen.
Waarom moet het over het water gegooid worden?
Toen zei Mozes tot Aäron: Wat heeft dit volk u gedaan, dat
gij zulk een zware schuld daarover gebracht hebt?
Dit is een heel bijzondere verwoording. Mozes, de man die op de berg
was geweest, zegt tot Aäron, de man die beneden was gebleven: ‘Wat
heeft dit volk u gedaan? Er moet wel heel wat gebeurd zijn, dat gij
zulk een zware schuld daarover gebracht hebt’.
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Aäron wordt als leider wel degelijk verantwoordelijk gesteld.
Maar Aäron zei: De toorn van mijn heer ontbrande niet; gij
weet zelf, dat dit volk in het boze ligt.
Hij doet hetzelfde wat wij zo vaak doen als we beschuldigd worden,
wat Adam al deed toen hij zei: ‘Eva, die vrouw die U naast mij gezet
hebt...’ Aäron zegt: ‘U weet toch, heer, wat een ongelooflijk moeilijk
volk dit is’.
Ze zeiden tot mij: Maak ons goden, die vóór ons uitgaan,
want deze Mozes, die man, (een laatdunkende manier van uitdrukken:
‘die man’) die ons uit het land Egypte heeft gevoerd - wij weten niet,
wat er van hem geworden is (na veertig dagen hem niet meer gezien te
hebben).
Als de leider veertig dagen (ruim een maand) weg is, is het volk al los
van God, wat een toestand.
Toen zei ik (zegt Aäron) tot hen: Wie heeft goud? Rukt het
af! Zij gaven het mij en ik wierp het in het vuur, en dit kalf kwam
eruit.
Het is niet te geloven. Wat gebeurt hier? Aäron ontwijkt zijn
verantwoordelijkheid.
Daar Mozes zag, dat het volk teugelloos was - want Aäron
had het de vrije teugel gelaten, tot spot voor hun tegenstanders - ging
Mozes staan in de poort van de legerplaats en zei: Wie is voor de
Here? Die kome tot mij! en tot hem verzamelden zich al de Levieten.
En hij zei tot hen: Zó zegt de HERE, de God van Israël: ieder gorde
zijn zwaard aan zijn heup en ga heen en weer door de legerplaats van
poort tot poort en dode, ieder zijn broeder en ieder zijn verwant en
ieder zijn naaste. De Levieten deden naar het woord van Mozes en er
vielen van het volk op die dag ongeveer drie duizend man. Mozes nu
zei: Weest heden de HERE gewijd - want ieder was tegen zijn zoon en
zijn broeder (er was een geweldige commotie in het volk ontstaan, een
geweldige verwarring) - en wel om heden een zegen over u te
brengen.
De volgende dag zei Mozes tot het volk: Gij hebt een grote zonde
begaan, maar nu zal ik opklimmen tot de HERE, misschien zal ik voor
uw zonde verzoening bewerken.
Mozes staat in zijn verantwoordelijkheid en handelt daarnaar. Je moet
leiders altijd goed in de gaten houden. Als ze lang weg zijn moet je
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niet in paniek raken, want je hebt God zelf nog. En je moet ook
luisteren wat ze zeggen en goed opletten wat ze doen.
De gemeente Berea in het Nieuwe Testament onderzocht zelfs alles
wat Paulus zei (Hand. 17:11).
Mozes’ gebed
Mozes ontvlucht zijn verantwoordelijkheid niet. Hij staat erin.
En Mozes keerde tot de HERE terug en zei: Ach, dit volk
heeft een grote zonde begaan, want zij hebben zich een gouden god
gemaakt. Maar nu, vergeef toch hun zonde - en zo niet (kijk, dat is
nou een leider, die zegt: als het dan niet anders kan), delg mij dan uit
het boek dat Gij geschreven hebt.
Dat zeggen wij niet gauw. Wij willen er allemaal zelf graag zijn. Maar
Mozes zegt: Delg mij dan uit uw boek, als zíj er maar komen.
Maar de Here zei tot Mozes: Wie tegen Mij gezondigd heeft,
zal Ik uit mijn boek delgen.
God zegt: Mozes, het is geweldig dat je dat zo denkt, maar dit is mijn
beginsel: wie tegen Mij gezondigd heeft, die zal Ik uit mijn boek
delgen.
Maar ga nu heen, leid het volk naar de plaats waarvan Ik u
gesproken heb; zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar ten dage van
mijn bezoeking zal Ik aan hen hun zonde bezoeken. Zo sloeg de
HERE het volk, omdat dit het kalf gemaakt had, dat Aäron
vervaardigd had.
Eerst zien en dan geloven?
Het tweede gebod is een buitengewoon ernstig gebod. In dit gebod
gaat het erom hoe Israël, maar ook hoe wij de ware God zullen dienen.
Het is namelijk mogelijk om te denken dat je de God van Israël dient,
terwijl je dat op een heel verkeerde manier doet.
Het volk Israël wilde God dienen op zijn eigen manier, op de manier
waarop het toeging in de culturen en de religies om hen heen. Het volk
Israël had niet genoeg aan de woorden die Mozes namens God had
gesproken. Israël had niet genoeg aan de wonderen die ze gezien had
toen Mozes ze had uitgeleid uit Egypte. Israël had niet genoeg aan wat
in het verleden gebeurd was, maar wilde het in het nu, zichtbaar. Dat
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is een menselijke trek, dat wij de godsdienst willen visualiseren,
zichtbaar maken.
Wat heb je aan een god, die in een tentje zit, dat blaas je toch zo
omver. Wij willen iets op een statuut hebben, wij willen iets wat je
kunt pakken, wat tastbaar is. Maar dan zoek je niet Hem, maar ‘HET’.
Israël zocht de ervaring: HET.
God leent Zich niet voor religie. Israëls God zoekt relatie. Hij spreekt
met ons en gaat met ons. Hij wandelt met ons. Hij ‘tabernakelt’ onder
ons in zijn Zoon Jezus Christus.
Hij zal niet toestaan dat iemand van ons de dienst aan Hem tracht te
verstommen of te verstikken. Niet bij Israël, dus helemaal niet bij ons.
Wat een waarschuwing is dat eigenlijk! Wat een ernstige boodschap
voor onze tijd. Je kunt ongemerkt afgoderij bedrijven. De Israëlieten
dachten dat ze het uitstekend gedaan hadden en het bleek niet naar de
wil van God. Terwijl zij van het kalf zeiden: dit is uw god.
Onuitsprekelijk
In het eerste gebod worden alle andere zogenaamde goden afgewezen,
zodat alleen Jahweh overblijft. Eigenlijk kun je de naam Jahweh niet
uitspreken, die vier Hebreeuwse letters vormen de onuitsprekelijke
naam JHWH. Zijn wezen is ook onuitsprekelijk, onvatbaar. Maar om
er dan toch iets over te zeggen, spreken de mensen die naam uit.
Het is ook haast niet uit te leggen wat JHWH betekent. Het is te groot
voor onze gedachten, er zitten begrippen achter zoals: Ik ben die Ik
ben, Ik zal zijn die Ik zijn zal en Ik zal bij je zijn waar je bent.
Het eerste gebod geeft aan dat al die andere zogenaamde goden
afgewezen worden, zodat Jahweh alleen overblijft. In het tweede
gebod wordt afgerekend met elke verkeerde vorm waarin men God
zou willen vereren.
Het eerste gebod keert zich tegen vreemde, zogenaamde goden en het
tweede keert zich tegen een zelf bedachte dienst aan de enige God.
Je kunt wel de afgodsbeelden uit je huis weg doen, maar dan moet je
in plaats daarvan geen beelden van Jahweh gaan maken. Geen ander
goden, maar ook die ene God niet anders dienen dan Hijzelf heeft
voorgeschreven, dan Hijzelf heeft bevolen.
Wat staat er nu precies in dat tweede gebod?
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Nu geef ik u een vertaling die iets anders is dan wat u leest in onze
NBG-vertaling, maar die ik persoonlijk veel mooier vind.
Het is een prachtige vertaling van dr. Lettinga, een man die
Hebreeuwse grammatica heeft geschreven.
Nu zult u denken: wat heb ik nou aan een vertaling, ik zit hier toch
niet op school. Zit u niet op school? Toch wel! Als ons
verantwoording wordt gevraagd welke God wij dienen, dan moeten
wij toch weten waar wij mee bezig zijn? Wij moeten dus gewoon
onderwijs hebben, wij moeten leren uit de Schrift en door wikken en
wegen trachten de woorden te verstaan. Dat is een geweldig
belangrijke taak in het Koninkrijk van God, anders gaan we leven bij
de ervaring alleen. En dan ben je heel snel op de gevaarlijke weg van
Israël en het gouden kalf. Ik kom daar straks nog op terug.
Drie elementen
Luistert u mee naar de vertaling van Exodus 20:5 en verder.
Gij zult u geen gesneden beeld maken, in welke vorm ook,
van iets dat boven aan de hemel (of in de lucht), beneden op de aarde
of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet neerbuigen en
ze niet als god vereren.
Dat is één van de drie elementen in het tweede gebod. Dit is het
vèrbod. God zegt hier: ‘Mensen, dit mag niet’. Er zijn dus bij God
dingen waarvan Hij graag wil dat we ze doen en bij God zijn dingen,
waarvan Hij wil dat we ze niet zullen doen, dat we die nalaten. Dit is
er één.
We hebben nu gehoord wat God wil, dat we niet zullen doen. Je kunt
zondigen door iets te doen, wat God niet wil. Je kunt ook zondigen
door iets niet te doen, wat God wèl wil. Hier staat iets, waarvan God
niet wil dat we dat doen zullen, dat is dus het vèrbod.
Het tweede gebod heeft echter nog een element in zich, want God is
bijzonder en Hij geeft ook het argument. Wij, Nederlandse mensen
van deze tijd, zeggen direct wanneer iemand iets tegen ons zegt:
‘Waarom? Waarom zou ik dat van jou aannemen, waarom zou ik doen
wat jij zegt?’ Dat is heel modern. Dat mag je bij God ook vragen.
‘Here in de hemel, waarom moet ik dat doen?’ En dan zegt Hij: Nu, de
reden waarom, het motief, is:
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Want Ik, Jahweh, uw God, ben een God die Zich doet gelden.
Ik straf de zonde van vaders bij kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, wanneer men Mij ontrouw is. Maar ik bewijs
gunst tot in het verst denkbare geslacht.
God zegt: Nu je dit van Mij gehoord hebt, zal Ik je ook vertellen
waarom je het zo moet doen. Dat is het argument. En dan geeft Hij
gelijk een opdracht mee. Zo is de Here. De Here zegt nooit alleen: Dit
mag je niet doen. Hij zegt ook altijd: Dit moet je wel doen. Daar is dit
voor in de plaats.
Mensen, die christen worden, die in Jezus gaan geloven, zeggen soms:
‘O, jongens, nu mag ik een heleboel niet meer’.
De Here geeft ons hier de opdracht wat we wèl zullen doen. Die
opdracht zien we in: ‘Ik bewijs gunst aan het meest verre geslacht,
wanneer men Mij trouw is en mijn geboden in acht neemt’.
Hier hebt u de drie elementen van het tweede gebod: eerst een verbod,
dan de motivatie en tenslotte het gebod.
Het tweede element laat ik nu weg. ‘O’, zegt u, ‘dat vind ik jammer.
Want ik had graag iets willen weten over de geslachten waaraan
barmhartigheid bewezen wordt en over dat derde en vierde geslacht
van hen die de Here niet volgen’.
Dat dacht ik wel. Daarom heb ik dat in de achtergrondstudie
geschreven. Daarin kunt u meer lezen over dit tweede element.
Manipulatie
Maar de preek wil ik eigenlijk houden over het verbod en het gebod in
het tweede gebod. Over deze vragen: Wat wordt hier verboden en
waarom? Waarom is het zo verkeerd om een beeld in je huis te hebben
en dat te aanbidden als god? En wordt dat hier verboden?
Het is heidens om, met behulp van een gemaakt beeld, te trachten God
grijpbaar te maken. Daar is zo’n beeld altijd voor bedoeld geweest.
Heidense afgodendienaars dachten niet alleen aan dat beeld, aan dat
hout, maar aan de geestelijke wereld daarachter. Er zijn natuurlijk
altijd mensen die alleen aan dat hout denken, die zullen er altijd wel
zijn, maar het gaat om die geestelijke wereld.
Het is verboden, zegt God, om Mij te manipuleren, om Mij voor je
karretje te spannen. Op deze wijze, dus door een beeld van Hem te
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maken, wil de Here Zich niet laten behandelen, Zich niet laten
hanteren.
Als Israël toch zo te werk gaat, blijkt God zelfs afstand te nemen van
zijn eigen gekozen beelden.
Nu zal er iemand zijn die zegt: ‘Maar als de Here nou zo ingewikkeld
is, dat je zijn naam nog niets eens kunt uitspreken en dat je zijn wezen
niet kunt begrijpen, wat heb je dan aan zo’n God? Als Hij zo ver weg
is, zo onbegrijpelijk, zo groot...?’
Om daar nu aan tegemoet te komen heeft de Here ons beelden
gegeven. Dat is heel wonderlijk, God heeft aan de mens beelden
gegeven. Weet u een door God gekozen beeld van zichzelf? U zegt:
‘Zijn Zoon’. Dat is inderdaad het allerbeste, daar kom ik straks nog op
terug. Of: ‘De mens’, daar kom ik straks ook nog op terug.
Maar ik wil eerst naar een ander door God gekozen beeld, een beeld
van hout en linnen, namelijk de tabernakel. In de tabernakel heeft God
Zich manifest gemaakt. In de tabernakel kun je zien hoe God is. Niet
helemaal. Maar wel is die tabernakel een beeld van de gang van het
leven van een mens met God. In die tabernakel wil de Here iets over
Zichzelf bekend maken.
En een ander beeld, dat de Here ook zelf gekozen heeft, was het beeld
van de koperen slang (Numeri 21). Toen het volk gebeten werd door
vurige slangen en de mensen eraan stierven, zaten ze allemaal te
bidden in de tent, maar dat was niet Gods gegeven beeld. Neen, je
moest kijken naar die slang, de koperen slang, die werd verhoogd!
Op een zeker moment is Israël in het nauw. Ze hebben de godsdienst,
de dienst aan God, de oprechte eredienst losgelaten. Het is gewoon
een menselijk verhaal, zoiets gebeurt bij ons ook. Want wat gebeurt
er?
Ze nemen de ark (ook een zelfgekozen beeld van God) mee in het
oorlogsgebied, zo van: als de ark erbij is, dan is God erbij.
Dat is nu, waar het om gaat. Proberen God te manipuleren. De dienst
aan God loslaten en de zaak (in dit geval de kist) overhouden en
daarmee aan de haal gaan. En dan verlaat de heerlijkheid des Heren de
kist.
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Weer later gaat één van de koningen een soort magisch afgodsbeeld
maken van de koperen slang. En dan moet die koperen slang
vermorzeld worden van God. Hij moet verpletterd worden, helemaal
vergruizeld. De ark van God werd door de Filistijnen buitgemaakt, de
koperen slang gaat aan stukken. U vindt deze geschiedenissen in 1
Samuël 4 en 2 Koningen 18.
Maar als het volk van God magische middelen gaat gebruiken met de
beelden die God heeft gegeven, als het volk recht en gebod vertrapt,
dan verlaat de heerlijkheid des Heren zelfs de tempel. Dan komt zelfs
het moment dat Juda in ballingschap gevoerd en de tempel verwoest
wordt. Dan is de heerlijkheid des Heren daar niet meer vanwege de
verbondsbreuk.
De conclusie voor ons in deze tijd is: er is verboden eredienst. Er zijn
zaken die wel voor dienst aan God doorgaan, die er wel op lijken,
maar er niets mee te maken hebben. De dienst aan de levende God
mag nooit ontaarden in een menselijke, manipulerende vorm.
Dode materie
De tweede reden waarom we geen beelden van God mogen maken is
omdat mensen dan goddelijke macht gaan toekennen aan de materie,
aan dat beeld. Hebt u dat wel eens gezien? Ik heb pas nog gezien dat
iemand een Mariabeeld aanraakte, zogezegd om daat beter van te
worden, daar kracht aan te ontlenen. Toen dacht ik: daar heb je het,
dat is het. Dat is nu wat God niet wil. God wil niet dat we iets van
Hem verwachten door het aanraken van een beeld. Dat het maaksel
geëerd wordt boven de Maker.
Weet u wat er vaak achter zit? Demonie. De duivel is de aap van God.
En de duivel doet zijn uiterste best om dat, wat God toekomt, voor
zichzelf te nemen. Desnoods door iets wat je zelf gemaakt hebt uit
hout of uit steen.
Er zit vaak achter de beeldendienst een geweldige kracht van de boze.
En dat is natuurlijk heel moeilijk voor ons, want dan moeten we leren
leven met het weinige dat God geeft. Geeft God dan weinig? Ja,
eigenlijk wel. Zalig zijn de armen van geest.
Er blijft ook niet zo gek veel over voor een werkelijk gelovig mens.
En daar moet je mee leren leven, in de chaos van deze wereld.
Durven we het met God aan om arm te zijn?
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Een afgodsbeeld van God maken is principieel onmogelijk, kan niet
en is praktisch een miskenning van zijn grootheid, zijn vrijheid en zijn
verhevenheid.
Dit betekent natuurlijk niet, dat alle beelden occult zijn of dat je geen
foto’s van allerlei dingen zou mogen maken. Als iemand een
christenbeeldhouwer is, laat hij rustig doorgaan met zijn werk. Het
gaat niet om het maken van beelden, maar hierom: ‘opdat gij u voor
die niet buige noch hen diene,’ dat is de crux, de spits van dit verhaal.
Buigen staat voor het aanbidden en het aanroepen van God onder de
gedaante van een beeld. Dienen is het brengen van offers onder de
gedaante van een beeld. Het is verbazend hoeveel dat, niet alleen in
India, maar ook in onze westerse wereld en ook in ons land op dit
moment gebeurt. En God gunt zijn eer niet aan het maaksel van onze
handen. Waarom eigenlijk niet? Omdat je, als je dat doet, zijn wezen
ontkent.
Hij is de HERE! Hij is Degene die myriaden van sterren gemaakt
heeft. Hij is het, die het bloed in je aderen heeft geschapen. Hij is het,
die onze cellen zo maakt, dat we elkaar verstaan. Hij is het, die de
aarde in stand houdt. Hij is het, die aan de natuur, dwars door herfst en
winter, weer de lente geeft. Hij is het, die zijn Zoon gegeven heeft. Hij
is het, die allen draagt door het Woord van zijn kracht. Hem kun je
niet pakken in welke beeltenis dan ook. Hij is de Here. De met niets
Vergelijkbare, de Eeuwige. Zo noemen de Joden Hem ook altijd: de
Eeuwige, de geheel Andere.
Elke afbeelding, door mensen gemaakt om God uit te drukken, doet
Hem vreselijk tekort. God van zijn eer beroven is God onteren en dat
is zonde. Hij, die de tijd en de ruimte schiep, is niet te vatten in een
zelfbedacht of een zelfgemaakt beeld, hoe mooi ook.
Denkbeelden
Nu zal iemand zeggen: ‘Oké, maar dit is een preek voor roomskatholieken, die kun je beter in een R.K.-kerk houden!’ (Ja, daar snijdt
dat hout, letterlijk en figuurlijk). ‘Waarom doe je dat bij ons
Evangelischen? Wij hebben hier toch geen beelden, nou ja, wat
uitdrukkingen zoals een banier, maar daar bidden wij niet voor. Zelfs
het houten kruis is voor ons eigenlijk een symbool, een beeld van het
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kruis van Christus. Voor de rest doen we er niets mee, het is voor ons
hout, er zit niets achter. Daar offeren we niet aan. Waarom dan die
preek voor ons?’
Een beeld drukt een bepaalde manier van denken uit. En wij zijn zo,
dat we geen beelden hebben, maar wel denkbeelden.
Wij hebben denkbeelden van God en over God. Wij hebben ideeën
over God, die niet zijn zoals Hij is. Daar spreekt dit tweede gebod ook
over. Dat is wel degelijk voor ons, Evangelischen, van toepassing. Het
tweede gebod gaat veel dieper dan hout of steen. Het gaat om onze
voorstellingen van God.
Wij weten van onszelf niet eens wie God is. Door de zonde zijn er bij
ons over de kennis van God een heleboel vreemde leringen, vreemde
denkbeelden, vreemde voorstellingen ontstaan.
Mensen kennen God heel vaak in karikaturen. Soms in heel vrome
abstracties.
Ik zal er een paar noemen. Bijvoorbeeld het denkbeeld dat God de
grote boze Rechter is. Dat is misschien niet zoveel onder ons het
geval, maar in sommige plaatsen een zeer bekende abstractie van God.
De grote boze Rechter, die toekijkt in je leven, alle fouten ziet en ze
opschrijft op een leitje om je er straks voor te straffen. Waarbij,
voorzichtig gezegd, de liefhebbende Vader vaak te veel ontbreekt.
Een andere abstractie is de God die zo ver weg is, zo hoog verheven,
zo de gans Andere, dat je eigenlijk helemaal niets over Hem kunt
zeggen. Hij heeft de aarde overgelaten aan haar doen en laten en wat
zijn wij dat Hij Zich over ons zou bekommeren. Hij is zo hoog, je kunt
er niet bij. En dat, terwijl Hij in Christus in het bijzonder onder ons is
komen wonen. Mens geworden is. Een van ons.
Een bekende karikatuur van God, die onder ons opgeld doet is deze:
Hij is de God die louter liefde is. En daarom geen Rechter kan zijn,
geen oordeel kan voeren. Er past geen straf bij. En dat terwijl de
bijbel, naast de grote liefde voor het verlorene, ook zijn toorn over de
ongerechtigheid helder tekent. Hij doet zijn oordeel over hen die
ongerechtigheid liefhebben en over zondaars, dat wil zeggen
verbondsbrekers, duidelijk gelden. Ik noem bijvoorbeeld Exodus 20:5
en 6. ‘Ja’, zegt iemand, ‘maar dat is het Oude Testament!’ Denkt u
soms dat de God van het Oude Testament een andere is dan de God
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van het Nieuwe Testament? Dan hebben we weer een ander probleem.
Dat is weer een abstractie.
God is de Onveranderlijke en als we Hem willen leren kennen, moeten
we Hem in zijn volheid leren kennen, om niet in de val van het tweede
gebod verstrikt te raken. Leest u bijvoorbeeld Romeinen 11:22 en 23.
Het oordeel is toch bekend in het Nieuwe Testament?
Er is nog een dergelijk beeld. Dat beeld dat heet: ‘onze lieve Heer’. Ik
heb zelfs wel eens gehoord, ik kan het haast niet uitspreken: ‘onze
lieve, oude Heer’. Dat ging niet over grootvader, dat ging over onze
hemelse Vader. Ik wist niet wat ik hoorde. Je bent toch geneigd om op
te springen en te zeggen: ‘Ja, maar wacht eens even!’ Dat moet je
soms ook doen!
‘Onze lieve Heer’, want daar hoef je geen ernst mee te maken. Hij
maakt alles wel in orde. God zorgt ervoor. Met de zonde neemt Hij het
niet zo nauw. Hij is de grote Vergeefheer, Hij is de L.H.B.O., de
laatste hulp bij ongelukken. Als het allemaal fout gaat zorgt Hij wel
dat het uiteindelijk toch weer goed komt... En dat, terwijl in dit
godsbeeld geen plaats is voor de vreze des Heren en voor de
heiligheid voor de Here.
Wat zijn er veel vertekende beelden van God. Daarom komt deze
vraag natuurlijk naar voren: hoe zullen wij Hem dan kennen? Hoe
zullen wij, jong en oud, God op de juiste wijze dienen?
Het is prachtig als u, bij de vraag naar het beeld van God, gedacht hebt
aan zijn Zoon Jezus Christus. Leest u mee in Hebreeën 1:3.
God heeft in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon
(...) Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn
wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na
de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de
rechterhand van de majesteit in de hoge.
Johannes 1:18:
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan
de boezem des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen.
Aan Hem, in Hem en door Jezus Christus is de liefde en de wijsheid
en het oordeel, de barmhartigheid en de werkelijkheid en zelfs de
toorn van God in ons midden geopenbaard.
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Hoe zullen wij Hem dan dienen?
Bril met twee glazen
Bij het eerste gebod heb ik gesproken over die twee ogen die je nodig
hebt: het Oude Testament en het Nieuwe Testament; dan kan je diepte
zien in het werk van God.
Nu heb ik nog een gedachte, die daarbij aansluit. Deze gedachte: om
te weten wie God is en hoe je Hem moet dienen, is een bril met twee
glazen nodig. Dat zijn deze twee: de ‘glazen’ Woord en Geest. Je
moet geen van beide afplakken. Je moet er ook niet een uitgooien. Je
hebt ze allebei nodig, Woord en Geest.
In de bijbel leren we hoe God op de juiste wijze te vereren en te
dienen, te loven en te prijzen is. Als je wilt weten hoe God is en wie
God is, dan heb je heel de bijbel nodig en heel de vervulling met de
Heilige Geest.
Dan heb je het nodig om steeds weer te bidden: Here, vervul mij met
uw Geest. Geef mij nieuw zicht op uw werkelijkheid. Here, help mij,
dat ik het leven met U kan leven. Niet van zoveel jaar geleden, maar
nu.
Dus zowel door de bijbel als door de Heilige Geest. Door de Heilige
Geest wordt namelijk het geleerde levend op onze weg met Hem.
Wat het betekent om een beelddrager te zijn
En dan is er nog iets heel wonderlijks: wij mogen geen beelden
maken, maar God roept ons op om zelf het beeld van Hem te zijn. In
Rom. 8:29 en Fil. 3:20 staat dat wij beelddragers van Christus,
beelddragers van God zullen zijn.
Er zijn mensen in de wereld om u heen, die zelden of nooit in de bijbel
lezen, behalve dat, wat ze van God zien in uw leven. Die mensen zijn
er vele.
De eigenlijke opdracht in dit gebod is: God liefhebben, zijn geboden
onderhouden en zelf een beelddrager van God zijn. En dat kan alleen
maar door Jezus Christus. Dat kan alleen door Hem beter te leren
kennen. Hij is het beeld van God.
God de Vader maakt ons door het werk van de Heilige Geest
gelijkvormig aan het beeld van zijn Zoon.
‘Maak mij een beeld van U, maak mij een beeld van U,
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zo vol van ootmoed, liefde en trouw, maak mij een beeld van
U.’
Iets (en steeds meer) van de liefde en de genade en het geduld van
Jezus uitstralen voor de mensen in je eigen gezin, voor de mensen om
je heen. Dat is wandelen met God, leven in de Geest. En dat is een
opdracht uit het tweede gebod. Wat in Exodus 20 staat (gij zult Mij
liefhebben en mijn geboden onderhouden), dat is wat in het nieuwe
verbond genoemd wordt: het leven door de Geest.
Dan zult u gezegend zijn. Dus als u een zegen van God wilt
ontvangen: leef door de Geest, leef uit het Woord.
Tenslotte wil ik nog dit zeggen: wij hebben grondige, ernstige en
diepgaande studie van de bijbel nodig, samen met het levendmakende
werk van de Heilige Geest, om te weten wat God met ons leven wil.
Daarom is deze preek ook zeker voor jonge mensen bedoeld.
Laten we biddend onderzoeken wat onze afgoden, onze ‘christelijke’
afgodsbeelden zijn.
Augustinus heeft gezegd: ‘Afgoderij is het vereren van dat wat
gebruikt moet worden en gebruiken van dat wat vereerd moet
worden’. Daar moet u eens over nadenken.
Zo kan je afgoden maken van je leerstellingen. De bijbel en de
belijdenis staan niet op hetzelfde niveau. Je kunt een afgod maken van
de drie formulieren van enigheid en dan wordt het onenigheid. Je kunt
een afgod maken van bepaalde geestesgaven, van de tongentaal, dat
wordt veel gedaan. Of van welke andere geestesgave dan ook maar. Je
kunt een afgod maken van een dooppraktijk, van je eigen gemeente of
van je voorganger. Of van een geweldige spreker met een gezalfde
prediking, noem maar op.
Mijn vraag is: kan Jezus in uw, in jouw hart kijken en zeggen: ‘Daar is
een rivaal van Mij’? Zijn wij bereid om niet alleen onze zonden los te
laten en op te geven, maar ook om denkbeelden, die afdoen aan de
Here God, eruit te smijten en te zoeken naar de volle kennis van God
in Christus Jezus?
Het tweede gebod leert duidelijk dat de God van Israël geen rivalen
naast Zich duldt.
Mag ik eens aan u, aan jou vragen: vordert u op de weg met Jezus?
Groei jij, groeit u, bent u meer bruikbaar in Gods Koninkrijk
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geworden de afgelopen weken of maanden? Neemt u toe in heilig
leven? Doet u bepaalde dingen niet, omdat u weet dat God die dingen
niet wil?
Want dat is het antwoord op de vraag: Hoe zullen wij God dan
werkelijk dienen? Door te groeien in heilige wandel met Hem.
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6. HEILIG IS UW NAAM
Het derde gebod
Exodus 20:7
Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal
niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
Leviticus 24:10-17
Eens ging een zoon van een Israëlitische vrouw, die tevens de zoon was van een
Egyptisch man onder de Israëlieten, naar buiten, en de zoon van deze Israëlitische
en een Israëlitisch man kregen in de legerplaats twist. En de zoon van de
Israëlitische vrouw lasterde (letterlijk staat daar: doorboorde) de Naam en
vloekte; toen brachten zij hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was
Selomit, de dochter van Dibri, van de stam Dan. En zij zetten hem in verzekerde
bewaring in afwachting van een beslissing op grond van een uitspraak des
HEREN.
Toen sprak de HERE tot Mozes: Breng de vloeker buiten de legerplaats, en allen
die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen, daarna zal de
gehele vergadering hem stenigen. En tot de Israëlieten zult gij zeggen: Een ieder,
die zijn God vloekt, zal zijn zonde dragen. Wie de Naam des HEREN lastert, zal
zeker ter dood gebracht worden: de gehele vergadering zal hem stenigen: zowel
een vreemdeling als een geboren Israëliet, zal, wanneer hij de Naam lastert, ter
dood gebracht worden.
Hebreeën 10:19-31
Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het
heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons
ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester
over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle
verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van
besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want
Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar
aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet
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verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des
te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid
gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk
uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal
verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder
mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel
zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft
getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en
de Geest der genade gesmaad heeft? Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt
de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen.
Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!

Het spreken van God
Na deze ernstige schriftlezing wil ik eerst iets zeggen over de plaats
van de bijbel. De bijbel is een rijk, veelzijdig boek. Je vindt daarin
heerlijke beloften, waar we graag onze hand op leggen. Je vindt er
prachtige liederen in, psalmen, die we graag zingen. Maar ook:
eerlijke levensbeschrijvingen en ernstige waarschuwingen.
Fundamenteel in de bijbel is het gegeven dat God beslist wat goed en
kwaad is. In de bijbel lezen we dat God bepaalt wat de norm voor
verantwoord en verantwoordelijk leven is. Hij maakt de mensen zijn
wil bekend. En dat doet God door te spreken.
Nadat de Here de mens heeft geschapen, is dat één van de eerste
dingen die Hij doet: Hij spreekt tegen Adam, Hij heeft contact met
Adam. Hij zegt: Adam, die hele schepping is voor jou. Kijk eens, hoe
mooi het is! Van al die heerlijke vruchten mag je eten, behalve van
deze ene boom, daar moet je niet van eten.
Door zo te spreken, maakt de Here zijn wil bekend. God heeft gezegd:
dat is allemaal van jou, maar Ik wil niet, dat je van die boom eet. Door
dat te zeggen, maakt God de mens tot zelfbeslissende, moreel
verantwoordelijke schepselen. Niet tot marionetten, die alleen maar
kunnen doen wat de touwtjes toelaten, maar tot mensen.
God maakt zijn wil bekend door te spreken. Dat begon in het paradijs,
en dat ging verder, de de hele geschiedenis door. En de Here God
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spreekt tot en met de dag van vandaag ook tot ons in de woorden van
de bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament.
In de vorige preken heb ik geprobeerd de samenhang van die twee
duidelijk te laten zien. Gods wil is bedoeld voor ons leven. De Here
God heeft met u het goede, het allerbeste voor.
De enige norm
Een bekende ‘moderne theologie’ professor, de heer Kuitert, stelt het
zo: ‘Omdat iets goed is, wil God het’. Wat hij zegt (en zijn boeken
worden enorm verkocht) komt hierop neer dat de norm voor wat goed
is, aan het bestaan van God vooraf gaat. Of dat de norm van wat goed
is, buiten God ligt, en de Here God sluit Zich bij die - buiten Hem
zijnde - norm aan. Dat is de gedachte van Kuitert.
Maar de bijbel leert ons dat niet zo. Alles wat is, schrijft Paulus in de
brief aan de Kolossenzen, ook de norm voor wat goed of slecht is,
dankt het bestaan aan Hem. Er is buiten God niet iets, dat niet met
Hem verbonden is in oorzakelijke zin (Col. 1:16-17).
God zegt wat goed is. Om te weten wat goed of kwaad is, moeten wij
dus leren luisteren naar wat de Here God erover zegt.
Dat is eigenlijk de grootste strijd van de schriftkritiek van vandaag,
van deze tijd, de strijd om de bijbel naar ons menselijk gevoel te
manipuleren. Want de bijbel zegt niet wat wíj willen, maar wat God
wil. Dat botst, dat geeft een enorme botsing met onze wil.
De bijbel maakt ons bekend, dat de Here God de waarachtig Goede is.
Zijn wil, zijn wet, zijn Woord is een uitdrukking van Zichzelf. Wat
God zegt, zo is Hij, zo is zijn wezen. En als wij dat niet begrijpen, dan
is dat een probleem voor ons, maar God blijft wie Hij is.
Als we de tien geboden, de tien woorden, bespreken zoals we dat nu
in deze serieprediking doen, dan moeten we steeds goed vasthouden
wat we nu gezegd hebben over de wil van God. Daar moeten we ook
aan denken bij de behandeling van het derde gebod. Het is een
ernstige preek, dat is duidelijk.
Het verbod als bescherming
In het derde gebod echter (Gij zult de naam des Heren niet ijdel
gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam
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ijdel gebruikt) is ook evangelie. Dat gebod is bedoeld, zoals al het
spreken van God, voor ons heil, voor ons welzijn.
Dit gebod staat in de vorm van een verbod. Wij doen dat met onze
kinderen ook vaak zo. Ik denk bijvoorbeeld aan de kachel die wij
vroeger thuis hadden. De kinderen van nu weten haast niet meer wat
een kachel is. Als ik nu aan mijn jongste dochter vraag: leg dit eens op
de kachel, dan weet ze niet eens wat ik bedoel. Wij hebben geen
kachel, wij hebben centrale verwarming. Dat is onvoorstelbaar, je
hoeft maar een paar knopjes in te drukken en het hele huis wordt
warm. Maar wij hadden vroeger een kachel. En mijn moeder leerde
mij, ook al kon ik het niet zien, dat zo’n ding heel warm kon zijn. Dan
zei mijn moeder tegen mij: ‘Afblijven!’ Dat was een verbod.
Maar dat verbod hield voor mij een waarschuwing in ten goede. Zij
had daarmee het beste met mij voor. En zo is het ook met het verbod
van God: Hij heeft het beste voor ons op het oog. Dat wij ons niet
zullen branden aan iets wat heilig is, aan iets wat heet is. Ook een
woord wat in de bijbel vaak voor de Here God gebruikt wordt, zijn
vurigheid.
Dit gebod staat dus in de vorm van een verbod: gij zult niet. Maar het
is direct verbonden met het gebed, dat de Here Jezus zijn discipelen
heeft geleerd om te bidden: ‘Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw
naam worde geheiligd’.
Ziet u dat? Het verbod, het gebod is verbonden met het gebed dat de
Here Jezus ons heeft leren bidden. Daarin zit een grote eenheid.
Wat staat er nu precies in dit gebod?
Opnieuw wil ik u bepalen bij het verbod en het argument. Daar staat
weer het woordje ‘want’. Als God dat woordje ‘want’ gebruikt, noemt
Hij daarna de motivatie. Dan geeft Hij daarna aan waarom dat gebod
goed voor ons is, want.
Nu klinkt die motivatie, dat argument, in onze oren al gauw als een
boze waarschuwing. Slaat u Exodus 20 nog maar eens op. Het maakt
natuurlijk wel verschil hóe je dat leest, en hoe je dat van jongsaf aan
gehoord hebt. De intonatie is daarbij van groot belang. Of je nu wat
liefde legt in die woorden: want de Here zal niet onschuldig houden
wie zijn naam ijdel gebruikt, of dat je op dreigende toon zegt: WANT
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DE HERE ZAL NIET ONSCHULDIG HOUDEN... Dan lijkt het
(maar dat is het niet) of een heel boze God tot ons spreekt.
Maar als God dat ‘want’ zegt, is Hij niet boos, maar dan is Hij
bezorgd om ons. Dat zal ik u in de preek laten zien.
Hier wil ik nog een ding van zeggen: het zou ons enorm helpen in het
begrijpen van de geboden als we de ernst van het argument, van de
motivatie van God, zouden leren zien als een beveiliging voor ons
leven.
Daar moet u nog eens goed over doordenken. Als we in de gaten
krijgen dat God hier spreekt tot onze beveiliging, geeft dat een
geweldige verandering.
Wat staat er nu letterlijk? Ik geef een paar vertalingen waarvan ik zelf
denk, dat ze heel juist de bedoeling weergeven. Ik noem u ook de
naam van de vertalers.
De eerste is deze: ‘Gij zult de naam van Jahwe, uw God, niet
misbruiken, want Jahwe zal niet ongestraft laten, wie zijn naam
misbruikt’. Dat is de vertaling van dr. Lettinga, die ik ook in de vorige
preek genoemd heb. Dat is in deze tijd dè naam in het Hebreeuws in
Nederland.
Tweede vertaling: ‘Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet
ijdel uitspreken, want de Eeuwige zal niet ongestraft laten die zijn
naam ijdel uitspreekt’. Deze vertaling is van de Joodse geleerde
Rashie.
De derde, dat is de moeilijkste, maar ook een hele diepe: ‘Schenk niet
de naam van Hem, van uw God, aan wat een waan is, want niet
straffeloos laat Hij degene, die zijn naam schenkt aan wat een waan
is’. Dat is een vertaling van Martin Buber en van Rosenschweich. Dat
zijn twee Joden. Uit het volk van hen die, zoals u weet, de naam van
God niet noemen. Zij spreken over ‘Hem’ of over ‘de Eeuwige’.
Naam en persoon
Centraal in dit alles staat het uitspreken, het gebruiken van de naam
van de Here God. Uit de bijbel leren we dat de verbondsnaam van
God, Jahwe, een uitdrukking is van zijn persoonlijkheid. Overigens,
hoe dat Jahwe geworden is en hoe je dat uitspreekt, over de vorm van
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die naam, en hoe je over het woord Jehova moet denken, kunt u meer
lezen in de achtergrondstudie bij dit (of het vorige?) hoofdstuk.
Wanneer God Zich aan Mozes bij de brandende braambos bekend
maakt, u kent die geschiedenis ongetwijfeld, dan openbaart Hij zijn
naam. En die vier letters van zijn naam, JHWH, die betekenen: Ik ben,
die Ik ben. Dat wil zeggen: Ik ben er (reddend en bevrijdend) bij.
God zegt tegen mensen: Ik ben erbij. Hoe moeilijk je het ook hebt,
God zegt: Ik ben erbij.
Dat te vergeten is nou ijdelheid. Dat los te laten is nietigheid. Hij
maakt Zich bekend in zijn naam. In Gods naam ligt zijn werkelijkheid,
zijn werk, zijn wezen opgesloten.
Bij het begrip ‘naam’ in de bijbel gaat het niet louter om het heten,
maar om het zijn. Iemands naam aantasten heeft niets te maken (in
eerste instantie) met wat op zijn naamplaatje op de deur staat, maar dat
gaat om zijn persoon. Als ik uw naam aantast, dan tast ik uw persoon
aan.
Simeï was iemand die leefde in de tijd van David en hij tastte de naam
van koning David aan. David was een man van naam in Israël en ook
daarbuiten. God zelf had hem tot koning gezalfd, hij was een gezalfde
des Heren. En wat doet Simeï? In plaats van de koning eer te brengen
gaat hij hem klein-eren. Hij maakt David uit voor een bloedvergieter
en hij scheldt op David. Hij zegt dat hij vreselijk heeft gehandeld in de
strijd met Saul.
Saul heeft David getracht te doden, David heeft soms teruggevochten
tegen Saul en Simeï is daar geweldig boos over geworden. Daarom
noemt hij hem een bloedvergieter en een nietswaardige. En zo
vervloekt Simeï David. Hij zegt: ‘Ga weg, bloedvergieter,
nietswaardige!’ (2 Sam. 16:7).
In het Hebreeuws wordt dan een woord gebruikt waarin opgesloten
ligt, dat men iemand voor onbeduidend verklaart. Davids naam wordt
te grabbel gegooid. Dat is vloeken.
Vloeken uit minachting
Om deze dingen gaat het als de Here spreekt dat zijn naam niet ijdel
gebruikt moet worden. Dit is een van de kernen van het derde gebod.
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Ik heb bewust het voorbeeld genomen van David. Omdat ik het bij
David nog over mijn lippen kan krijgen, dat Simeï hem vloekte. Maar
dat voorbeeld neem ik, om aan te geven hoe ernstig het is als we de
naam van God ijdel gebruiken en Hem als nietswaardig of
onbeduidend verklaren, zijn naam te grabbel gooien.
Op grond van wie de Here is, op grond van wat Hij deed en wat Hij
doet, mag God immers van ons vragen dat wij Hem eren en zijn naam
hooghouden.
Hij is Degene die het heelal nog doet bestaan. Hij is Degene die de
geschiedenis draagt door het woord van zijn kracht (Rom. ? ). Zou Hij
Zich van ons bestaan aftrekken, wij zouden in nietigheid wegzinken,
niet meer zijn.
De hele bijbel door worden mensen, wordt Israël en worden wij
opgeroepen om God te erkennen en Hem de eer, de lof en de prijs te
geven, die bij zijn geweldige hoogheid past. Het tegenovergestelde
daarvan is het ijdel gebruiken van Gods naam, dus Hem vloeken of
(nog erger) Hem lasteren. Zijn naam tegen zichzelf aanwenden, het
vloeken zoals dat in de bijbel bedoeld wordt, is dus iemand, in dit
geval God, voor onbetekenend verklaren.
Als iemand Mij onbetekenend verklaart, zegt de Here, dan zal Ik dat
niet onschuldig houden. Dat wil zeggen, dan laad je daarmee schuld
op in je leven, dat is zonder meer een ernstige zonde, waarvoor God
ons waarschuwt.
Krachtterm
Het woordje ijdel (gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel
gebruiken) kan vertaald worden met: domweg. Je zult de naam van de
Here, uw God niet domweg gebruiken. Letterlijk staat er: om niet,
nutteloos, nodeloos. Alle nonchalant gebruik van Gods naam is dus
ook verboden, zoals het onnadenkend en ongepast uitspreken van de
naam van God en die van de Here Jezus Christus. Bijvoorbeeld in het
uiten van krachttermen, zoals je dat vandaag de dag geweldig veel
hoort. Nee, als ik in mijn studeerkamer zit hoor ik dat niet. Maar als ik
mij in het bedrijfsleven bevind, als ik in de wereld ben, dan sta ik
ervan te kijken hoeveel mensen vloeken en hoeveel mensen de naam
van de Here Jezus op deze manier misbruiken.
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Misschien zegt u nu: ‘Ja, maar het gaat hier toch om de verbondsnaam
en niet om de naam van Jezus?’ In de achtergrondstudie laat ik zien,
dat de naam van Jezus hier volledig in betrokken is. Dat we ook de
naam van Jezus niet zomaar ijdel kunnen gebruiken. Hoeveel mensen
hoor je dat niet doen? Ze noemen de naam van Jezus en het heeft er
niets mee te maken, niet met Jezus en niet met het eeuwig heil. Het
stelt helemaal niets voor en de heilige Naam wordt daar zomaar bij
betrokken.
Dan is er ook het onnadenkend zweren. Dat zag ik bijvoorbeeld
uitgedrukt in een van de boeken van Asterix en Obelix. Ik vind dat
altijd wel aardige dingen om te lezen, ik kan er vaak om lachen, maar
in een van die boekjes wordt er dan over dit onnadenkend zweren de
draak gestoken. Veel wordt er bij Arthemis en bij allerhande Griekse
en Germaanse goden gezworen. Oké, dat zijn geen goden, die namen
mag je best noemen. Maar dan lees je op een gegeven moment dat een
Joodse man zegt: ‘Bij Jahwe’. Kijk, dat gaat niet gelijk op! Ik heb een
grote zwarte viltstift gepakt en ik heb het zwart gemaakt. Met dit soort
termen schakel je de Eeuwige op één lijn met al die Griekse
zelfbedachte jongens en dat kan niet! Dan misbruik je de naam van
God. Het tast zijn eer aan. Gods naam moeten we heilig houden.
Nu kan je de naam van God niet alleen op een grove wijze
misbruiken. Ik doe dat natuurlijk niet voor, maar u weet het zelf. En er
zijn natuurlijk ook bepaalde uitdrukkingen die heel onschuldig lijken,
maar er toch dichtbij zitten.
Corrie ten Boom zei vroeger altijd: ‘Als je nu toch weet dat daar een
kilometers diep ravijn is, waarom zou je dan op het randje gaan lopen,
waar je er zo maar in kunt storten? Waarom neem je niet een meter
afstand? Waarom zouden we niet in ons taalgebruik er goed voor
zorgen dat we deze woorden niet gebruiken, dat we er ver vandaan
blijven? We moeten die Naam heiligen, apart zetten. Waarom letten
we niet beter op de zuiverheid van onze taal? Krachttermen heb je
toch niet nodig?
Als je veel vloeken hoort, gaat het in je hoofd vastzitten. Je mag er
best op een wijze manier iets van zeggen.
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Ik heb jarenlang samengewerkt met een ingenieur. De computer was
toen net uitgevonden en als er dan even iets niet werkte, vloekte deze
man alle kanten op. Op een gegeven moment zit je dan moed te
verzamelen en je gaat er voor bidden. Ik heb toen geprobeerd om met
enige voorzichtige wijze woorden hem duidelijk te maken, dat ik dat
zo moeilijk vond. Omdat die Naam, die hij op zo onnadenkende wijze
noemde, mij zoveel waard is. En ik ontdekte later dat hij er op basis
van onze persoonlijke vriendschap mee is gestopt. Hij deed het niet
om God. Toch was het goed dat ik er iets van zei, want anders hoor ik
al dat vloeken maar aan. Het komt allemaal maar in je hoofd; als je
niet oppast, ga je mee doen.
Vrome vlag
Je kunt ook op een zogenaamd vrome manier misbruik maken van de
naam van God. Dat zou onder ons gevonden kunnen worden. Hoe
dan? Door zijn naam te onpas overal bij te noemen. Als een soort
decoratie, een soort versiersel. Het staat goed en iedereen doet het.
Je hoort nog al eens in gebeden dat elke gebedszin afgesloten wordt
met de Naam of met Here. Elke zin! Dan hoor je in één gebed
vierentwintig, vijfentwintig keer: Here. Op een gegeven moment denk
je: het is onnadenkend.
Als wij in lofprijzing vele malen achtereen de Naam noemen, als onze
geest met de Heilige Geest getuigt dat we kinderen van God zijn, is
het goed, want de Here kan niet anders geloofd en geprezen worden,
dan dat wij zijn naam noemen en juichen voor zijn naam. Daar roepen
de psalmen en de profeten ons toe op, het gaat juist om de Naam.
Maar onnadenkendheid past daar niet bij. Daar is God te groot voor.
God vraagt zijn eer. Daarom, wanneer we de naam van God of van de
Here Jezus als stopwoord gebruiken (zelfs al is het in een vroom
gebed) dan is dat misbruik van die Naam. We moeten weten wat we
zeggen, daar gaat het om.
Als we het derde gebod toepassen op de charismatische profetie, is
grote voorzichtigheid geboden.
In het Nieuwe Testament (1 Corinthe 14) wordt duidelijk gemaakt dat
je profetische uitingen moet toetsen. Maar op het moment dat iemand
zegt: ‘Zo spreekt de Here’ is de allerhoogste norm gegeven en de
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toetsing niet meer aanwezig. Want: kunnen wij de Here toetsen? Wij
kunnen elkaar toetsen. Maar als iemand zegt: ‘Ik spreek nu namens
God’, wat zal een ander dan nog zeggen?
Daarom maant dit derde gebod ons tot grote voorzichtigheid in het
spreken van de woorden ‘zo spreekt de Here’. Hoe gemakkelijk
kunnen we ook op deze manier de naam van God misbruiken.
Ik heb eens het volgende meegemaakt in een Volle
Evangeliegemeente. Een vader en een zoon die daar kwamen, hadden
ruzie gehad. Op een gegeven moment tijdens de open tijd van
lofprijzing begon de zoon in een zogenoemd profetiewoord zijn vader
te vermanen. De voorganger heeft toen, volkomen begrijpelijk en ook
bijbels, ingegrepen en zei: ‘Broeder, dit is niet de plaats om elkaar op
deze manier aan te spreken, dit is niet naar de wil van de Here, stopt u
daar mee!’
Zo past dat in de gemeente van de Here Jezus Christus, dat zoiets
gecorrigeerd wordt. We moeten niet de Naam misbruiken om onze
eigen programma’s te dekken. Er is op deze wijze veel geweld en
onrecht uitgevoerd - ook in Jezus’ naam.
Toen ik met de voorbereiding van deze preek bezig was, heb ik ook
gelezen van de kruisvaarders. Ik las hoe de kruisvaarders met de vlag
hoog in top, de vlag met Jezus’ naam, complete Joodse gemeenten
langs de Rijn (op weg naar Jeruzalem en in Frankrijk) hebben
uitgeroeid. Eenmaal in Jeruzalem aangekomen zijn daar de Joden op
z’n allergruwelijkst vervolgd en werd een bloedbad aangericht. En dat
alles veelal onder het mom van de naam van Jezus, van God: ‘Hij wil
het...’ Terwijl Jezus de Vredevorst is. Dat is misbruik van de Naam
voor eigen doeleinden.
De wapens van volken die tegen elkaar streden, zijn vaak aan beide
zijden ‘gezegend’, ook in de Tweede Wereldoorlog. Op deze manier
hebben miljoenen joden, maar ook de martelaren van de Hugenoten en
de anabaptisten veel te lijden gehad. Het is onvoorstelbaar hoe die
mensen hebben geleden. Wij zouden hen evangelische christenen
noemen, wist u dat? Als u die beschrijvingen zou lezen, de
getuigenissen en hun geloofsbelijdenissen, zou u hen fijne broeders en
zusters noemen, gelovige mensen.
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Maar wat hebben deze mensen te lijden gehad onder de vervolgingen
die in Gods naam over hen werden uitgeroepen. En dat is zonde. Dat
brengt schuld en vraagt om de diepste verootmoediging en vergeving.
En dan nog iets over het moderne vloeken, dat juist in onze landen,
waar het christelijk geloof beleden wordt, zoveel wordt gehoord.
Vloeken in het oude verbond, in het Oude Testament, verschilt
duidelijk van wat er bij ons gebeurt. Wanneer we de naam van Jezus
ijdel gebruiken, zit daarin een element van nietig verklaren. Ziet u
daar een nuance in?
Het moderne vloeken gebeurt juist in landen waar het christendom
zijn plaats heeft gevonden. En dat is maar niet een kwestie van
taalverruwing of van taalarmoede alleen, maar vloeken met de naam
van God is een uitdrukking van een levenshouding. Een
levenshouding die geen eerbied heeft voor de Here God.
Een vloek is een vergiftiging. Een vloek is een geestelijke
luchtvervuiling. Wanneer je vandaag de dag iemand hoort vloeken,
dan kun je niet bij de rechter aankloppen en zeggen: ‘Hij vloekt, wilt u
hem daarvoor veroordelen?’, want er is geen wet. Gods wet is de
enige wet die zegt, dat we de Naam niet ijdel mogen gebruiken. Wat je
wel tegen de rechter kunt zeggen, is dat wij als christenen in onze
godsdienstige gevoelens worden aangetast.
Maar waar zijn we dan mee bezig? Het gaat immers niet om onze
godsdienstige gevoelens, maar het gaat om de naam van de
allerhoogste Here! Dat is heel wat anders. Het gaat niet om de aardse
rechtbank maar om de hemelse.
‘Want Ik zal niet onschuldig houden wie mijn naam ijdel gebruikt’.
Vloeken is een uiting van innerlijke ondergang. Juist daarom wil God
ons ervoor waarschuwen. Daarom wil God ons ervoor bewaren. Want
Hij zoekt niet onze ondergang, maar Hij zoekt ons leven!
Dat zegt het derde gebod ook. Als de Here dreigt met straf, dan is dat
niet omdat Hij zo graag straft, maar om ons aan zijn oordeel te doen
ontkomen. Jezus zegt: Je moet niet bang zijn voor de mensen, die je
lichaam kunnen doden, maar voor God, die je wezenlijk oordeelt
(Mattheüs 10:28). Daarom hebben we ook Hebreeën 10 gelezen. Daar
wordt gesproken over een ernstig vuur, dat nog veel erger is dan het
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verschrikkelijke dat er met die Egyptisch-Israëlische jongeman is
gebeurd.
Weest heilig, want Ik ben heilig
Tenslotte nog even naar de diepte van ons eigen hart. Je kunt denken:
‘Nou, ik vloek nooit. Ik houd de naam van de Here hoog, de preek is
niet voor mij. Voor die ander, daar hoor ik wel eens wat van’.
Als we Gods naam gebruiken om de indruk te wekken dat wij
geestelijk zijn, terwijl we niet werkelijk toegewijd leven, ook dan
misbruiken we de naam van God. Of als we die naam zingend
uitgalmen, als we er prachtige melodieën bij gebruiken, maar ons hart
klopt er niet achter. Als we niet ‘tamim’ zijn met wat we zingen, als
we niet één zijn met wat we belijden, dan is het de naam van God
misbruiken. Mooie woorden, gewijde klanken zijn als vloeken,
wanneer ons leven er niet mee één is.
Het derde gebod spreekt tegen alles wat in ons leven louter vorm en
schijn is, zonder geestelijke inhoud. Voor God is schijn een leugen en
dus zonde. De Here at met zondaren, maar Hij had een geweldige
hekel aan huichelaars, daar ging Hij tegen tekeer. Wat moet dat ons tot
nadenken stemmen.
Het derde gebod richt zich vooral tot ons, die Gods naam regelmatig
noemen. Want ik zei al eerder: het dienen van God kan niet zonder het
noemen van zijn naam. Maar de grote vraag is: kan God zijn naam
zetten onder ons dienen van Hem?
Ik denk dat het goed is om daar eens over na te denken. Laten we
onszelf op dit punt onderzoeken.
Want (een bijbels ‘want’) er is een niet mis te verstane waarschuwing
in dit gebod. Denk eens aan je leven, denk eens aan je werk, denk eens
aan je lichaam, dat door de bijbel de tempel van de Heilige Geest
genoemd wordt. Denk eens aan de manier waarop je je geld besteedt.
Denk eens aan je seksuele leven. Denk eens aan de boeken die je leest.
Denk eens aan de muziek die je draait. Denk eens aan de liederen die
je zingt in de samenkomst. Denk eens aan de wijze waarop we God
dienen.
Kan de Here God daar zijn handtekening, zijn naam onder zetten? Dat
is de vraag uit het derde gebod die naar ons toekomt. Kan God zijn
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naam onder mijn daden zetten? Laten we een ogenblik nemen om
onszelf te onderzoeken. Zullen we bidden?
Het is geweldig, Here, dat er vergeving is. Door het bloed van Jezus
Christus. De bijbel zegt: een ieder, die zijn zonden belijdt, God is
getrouw en rechtvaardig om die zonde te vergeven en je te reinigen
van alle ongerechtigheid.
Heilig is uw naam,
Heilig is uw naam.
Hoog verheven en vol van kracht,
Heilig is uw naam.
Jezus, Jezus, heilig is uw naam.
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7. HEILIG EN VRIJ
Het vierde gebod (I)
Exodus 20:8-10
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw
werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij
geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch
uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want
in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat
daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de
sabbatdag en heiligde die.
Deuteronomium 5:12-15
Onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de HERE, uw God, u geboden
heeft. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de
sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon,
noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw rund,
noch uw ezel, noch uw overige vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont,
opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij; want gij zult
gedenken, dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de HERE,
uw God, u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte
arm; daarom heeft u de HERE, uw God, geboden de sabbatdag te houden.

Dit bijbelgedeelte is de herinnering aan de wet. Het is heel mooi, dat
die niet precies hetzelfde is, maar een ander element naar voren
draagt. We hebben eerst gelezen: gedenk de sabbatdag, dat gij die
heiligt, en in Deuteronomium 5 lezen we: onderhoud de sabbatdag, dat
gij die heiligt.
In het eerste gedeelte lag het argument in de schepping: God schiep en
rustte. Hier ligt het argument in de bevrijding: gij zult gedenken dat
gij dienstknechten in het land Egypte zijt geweest.
Marcus 2:23-28
En het geschiedde, dat Hij (Jezus) op de sabbat door de korenvelden ging en zijn
discipelen begonnen onder het gaan aren te plukken. En de Farizeeën zeiden tot
Hem: Zie, waarom doen zij op de sabbat wat niet mag? En Hij zei tot hen: Hebt
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gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, toen de nood drong en hij en die met
hem waren, honger kregen? Hoe hij onder het hogepriesterschap van Abjathar
het huis Gods binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, waarvan niemand
mag eten dan de priesters, en hij ze ook aan degenen, die met hem waren, gegeven
heeft? En Hij zei tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om
de sabbat. Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.

Sabbat en het Nieuw Testament
Het is duidelijk dat deze preek zal gaan over de sabbat. In de tien
levenswoorden die de Here God aan Israël gaf, is dit het meest
uitgebreide en het meest uitvoerig omschreven gebod. Hier zijn de
meeste woorden voor gebruikt. Toch is over dit vierde gebod in de
hele geschiedenis (tot op de huidige dag) veel verschil van mening,
veel misverstand en verwarring geweest.
Bij elk van de tien geboden proberen wij te ontdekken wat die
woorden van God betekenen, voor het volk Israël in die tijd en voor
ons, moderne christenen, gelovigen in de twintigste eeuw.
Daarbij hebben wij steeds geluisterd naast de oudtestamentische
teksten, naar wat er in het Nieuwe Testament over herhaald is, en naar
wat er in het Evangelie, de brieven van Paulus of elders in het Nieuwe
Testament over is toegelicht.
Deze weg wil ik ook bewandelen in ons nadenken over het vierde
gebod. Vooral met het oog op de vele vragen die er altijd leven over
de viering van onze zondag en de zogenoemde sabbatsheiliging of
zondagsheiliging. En dan zit ik gelijk bij het onderwerp van deze
prediking, namelijk de vraag of de zondag in de plaats van de sabbat
gekomen is.
Het is opmerkelijk dat elk van de tien geboden op enige wijze in het
Nieuwe Testament wordt herhaald. Het eren van je vader en je moeder
wordt genoemd in (…) Ik denk aan de bergrede waar de Here Jezus
teruggrijpt op Exodus. Ik denk aan Mattheüs 19, waar Hij met
betrekking tot het huwelijk zegt: Is er niet gezegd…? Ik denk aan de
brieven van Paulus, waar voortdurend teruggegrepen wordt op het
Oude Testament. Zo is het in het hele Nieuwe Testament, voor wat
betreft de geboden van de wet, behalve met dit sabbatsgebod. We
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lezen nergens in het Nieuwe Testament dat de sabbat door de
christelijke gemeenten gehouden moest worden.
Sabbat of zondag?
In de begintijd van de gemeente, zoals we lezen in het boek van de
Handelingen der apostelen, bezochten de apostelen de tempel nog wel.
Maar al lezende ontdek je dat ze de tempel bezoeken om daar met de
mensen te spreken over het evangelie van Jezus Christus en om in de
kracht van zijn naam wonderen te doen.
U kunt dat lezen in de eerste verzen van Handelingen 3 en 4, maar ik
wil nu met u lezen Handelingen 5:12-13. Dat is vlak na dat
buitengewoon indrukwekkende gebeuren met Ananias en Saffira,
waar de heiligheid van God heel bijzonder aan de orde komt.
En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en
wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig bijeen in de
zuilengang van Salomo. Doch van de anderen durfde niemand zich bij
hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog.
U weet natuurlijk wel dat in Handelingen 4 aan het einde (in vers 32)
over het leven van de gemeente gesproken wordt. En zowel daar als in
Handelingen 2:42 staat dat zij dagelijks bij elkaar kwamen, bleven
volharden bij het onderwijs der apostelen, de gemeenschap, het breken
van het brood en de gebeden.
De voortdurend groeiende jonge gemeente kwam dus na afloop van de
morgen- en avondoffers van de joodse eredienst bijeen in de
zuilengang van de tempel, om te luisteren naar het onderwijs van de
apostelen over Jezus. De apostelen gingen daar naar toe waar de
mensen waren.
Maar we lezen tegelijkertijd in de andere evangelieboeken dat de
discipelen en de jonge gemeente na de opstandingsdag van de Here
Jezus op de eerste dag van de week bij elkaar kwamen. Bijvoorbeeld
in Johannes 20:19 en 26, daar krijgt die opstandingsdag zo’n heel
bijzonder accent. En in Handelingen 20:7 lezen we dit:
En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren
om brood te breken (om het avondmaal te vieren) hield Paulus een
toespraak tot hen (de prediking) en, daar hij van plan was de volgende
dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht.
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Het is dus avond geweest, de avond van die zondag.
In 1 Cor. 16:2 lezen we dat Paulus de christenen in Corinthe oproept
om, wanneer zij bij elkaar zijn op de eerste dag der week, geld voor de
collecte voor Jeruzalem apart te leggen in hun huis (niet duidelijk is of
hier bedoeld wordt ieder in zijn eigen huis of als huissamenkomst).
Als hij dan later langs zal komen, kan hij dat zo bij de gemeente in de
huizen van de broeders en zusters ophalen.
We kunnen daaruit opmaken dat die eerste dag der week een
gemarkeerd tijdstip is geworden in het leven van de vroege christelijke
gemeente.
Het ligt natuurlijk voor de hand om bij de eerste dag der week te
denken aan de opstandingsdag van de Here Jezus Christus, die dan dè
dag voor de samenkomst van de christelijke gemeente is geworden.
Dit blijkt uit het hele Nieuwe Testament.
Maar dan blijft de vraag overeind: is daar nu mee gezegd, dat de
zondag in plaats van de sabbat gekomen is? Dat lezen we nergens.
In Handelingen 15:19-31 lezen we over de eerste grote kerkelijke
vergadering, een soort synode.
Tijdens deze conferentie stellen de apostelen en de oudsten richtlijnen
op voor de nieuwe gelovigen uit de heidense volken.
Vóór die tijd werden de gelovigen immers steeds gevonden in het volk
Israël, in de mensen die met de wetten, de geboden waren opgevoed.
Maar door de prediking van de apostelen, vooral door het werk van
Paulus, komen er heiden-gelovigen, mensen die uit de heidenen tot
Christus komen. Deze mensen kennen de achtergrond van het
Jodendom niet. En dan gaat deze eerste vergadering erover waar deze
gelovigen zich nu aan hebben te houden.
De broeders komen dan met drie dingen waar de Heilige Geest hen in
het bijzonder bij bepaalt. Ten eerste hebben zij zich te onthouden van
hoererij. Dat heeft waarschijnlijk betrekking op de tempelprostitutie,
die vaak voorkwam in die tijd. Men begreep niet dat de heiligheid van
de Here God direct te maken heeft met de heiliging van je eigen leven.
Ten tweede hadden ze zich te onthouden van het verstikte. Dat betreft
dus het eten van het vlees van dieren die door de strop gedood waren,
waardoor het bloed in het beest was blijven zitten. En tenslotte hadden
ze zich te onthouden van het bloed. Deze elementen hadden alledrie te
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maken met hun relatie ten opzichte van de gelovigen waar ze mee om
gingen.
Want er waren geen aparte gemeenten voor de gelovigen uit de
heidenen en voor de gelovigen uit de Joden. Zij waren één, de
scheidsmuur was weggebroken. Hoe ga je dan met elkaar om?
Daarover ging nu die conferentie in Handelingen 15. Maar de sabbat
werd helemaal niet genoemd.
In de lijsten van zonden, zoals we die bijvoorbeeld vinden in de
brieven van de apostel Paulus, wordt het overtreden van de sabbat
nooit genoemd. Paulus stelt zelfs dat christenen de ene dag niet boven
de andere moeten stellen (Rom. 14:5). En hij vermaant de
gemeenteleden in Galate dat ze de gelovigen, die uit de heidenen tot
geloof in Jezus gekomen zijn, de sabbat niet als een wet mogen
opleggen (Gal. 4:10).
Laten we met elkaar eens lezen Colossenzen 2:16-17. Daar geeft
Paulus, door de Heilige Geest, deze richtlijnen aan de gemeente
Colosse en dat geldt natuurlijk ook voor ons.
Laat dan niemand u blijven oordelen in zake eten en drinken
of op het stuk (onderwerp) van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,
dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl
de werkelijkheid van Christus is.
Zondag als rustdag
Tot in de tweede eeuw na Christus vinden we niets over het rusten van
de arbeid op zondag. De broeders en zusters kwamen wel bij elkaar op
de eerste dag van de week, maar we lezen nergens dat ze op die dag
niet werkten. Men kwam volgens de overleveringen zondagsmorgens
heel vroeg bij elkaar. Ik heb daar prachtige stukken over gelezen in de
voorbereiding voor deze prediking. Men kwam bij elkaar vóór het
werk en op zondagavond na het werk.
Pas in 321 na Christus werd door keizer Constantijn de Grote de
zondag als rustdag uitgeroepen. Deze keizer was tot geloof in Jezus
gekomen en vond dat zijn hele rijk christen moest worden. Hij heeft
vergaande zaken ingevoerd waarbij hij toch wel een aantal dingen
vergeten is, namelijk dat het christelijk geloof niet op gezag van
mensen, maar door de werking van God door de Heilige Geest in
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harten plaats heeft. Maar toch, het is door hem dat sinds 321 de
zondag als een rustdag, waarop dus niet gewerkt werd, is ingevoerd.
Ik heb trouwens ook in de geschiedenisboeken gelezen dat, wanneer
het koren rijp was en het ernaar uit zag dat het maandag ontzettend
zou gaan regenen, de boeren van deze Constantijn de gelegenheid
kregen om op zondag de oogst binnen te halen.
Ongetwijfeld heeft die zondag als rustdag zeer ingrijpende gevolgen
gehad. Immers, dat merken we vandaag de dag nog, als de gemeente
bij elkaar komt gaat daar kracht van uit. Daar is de gemeenschap der
heiligen, daar is de prediking van het Woord, daar is de toerusting,
daar is de ontmoeting, daar is het gebed met en voor elkaar, daar is de
viering van het avondmaal. Verstrekkende gevolgen dus. Maar het
gaat te ver om te denken dat daarmee de zondag de strenge
voorschriften van de joodse sabbat kreeg zoals in de dagen van Jezus.
Zelfs tot in de vijfde eeuw kwamen sommige christelijke gemeenten
bij elkaar zowel op de sabbat (de ene gemeente) als op de zondag (de
andere gemeente), soms zelfs in één plaats.
Pas in de middeleeuwen werd in de theologische geschriften de vaste
koppeling gelegd tussen sabbat en zondag.
Nu is de vraag natuurlijk, als we uit het voorgaande concluderen dat
de sabbat niet gelijk is aan onze zondag, wat moeten wij dan met het
vierde gebod? Daar zit de crux. Hebben wij, nieuwtestamentische
gelovigen, er dan maar negen? Dat is de grote vraag.
Strenge regels
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moeten we eerst weten wat
de sabbat precies was. Was de sabbat, waar de Here God over sprak
met Mozes en met Israël, werkelijk zo’n knellend juk als de Farizeeërs
in de dagen van de Here Jezus de joden oplegden?
Kort na het leven van de Here Jezus is de Mishna geschreven, een
Joods boek dat over deze dingen gaat. De sabbatsdruk, de sfeer die
daarin beschreven wordt, heeft ongetwijfeld ook geleefd in de dagen
van Jezus. Ik heb daarin gelezen dat er 39 hoofdsoorten van
sabbatsgeboden waren.
Men had de 39 Hebreeuwse letters (de karakters van het Hebreeuwse
alfabet) geteld over het vierde gebod. Daarna had men die 39 nog eens
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met 39 vermenigvuldigd en geloof het of niet, toen waren ze
uitgekomen op 1521 verschillende manieren waarop je het
sabbatsgebod kon overtreden.
Dat is eigenlijk heel tragisch. Ik heb er een aantal van gelezen en het is
onvoorstelbaar. Er zijn er waardoor je in de lach schiet, maar er zijn er
ook waarvan je denkt: wat een enorm beklemmende invloed moet dat
op volwassenen en zeker op kinderen hebben.
Als je (zoals de discipelen van Jezus) door het veld liep en met je hand
de korenaren van de stengel trok, dan was je volgens de mishnageboden aan het maaien. En als je die korrels tussen je handen
fijnwreef om het vliesje eraf te halen en het vervolgens tot een soort
kauwgomballetje in je mond maakte, dan was je volgens de mishnageboden aan het dorsen.
Je mocht wel een luis doden maar geen vlo, want dat had iets weg van
jagen. Je mocht wel met één draad bezig zijn maar niet met twee.
Zo kan je er nog wel tientallen, neen, zo kan je er 1521 opnoemen. En
dat is geen rust, dat is keihard werken om niet in één van die 1521
sabbatsvallen te vallen...
Onheilige rust
Sommige christenen van onze tijd (zelfs nu nog) zijn in extreme
zondagsrust-regels vervallen. Voor veel kinderen van deze wettische
mensen is de zondag de naarste dag van de week geworden.
Ik heb met verschillende van hen gesproken. Ik heb diverse verhalen
gehoord en ik ben er van onder de indruk gekomen.
‘Zelfs nu nog’, vertelde iemand, ‘heeft dat invloed op mijn vieren’.
Hij zei: ‘Ik kan het eigenlijk niet eens, het vieren van de zondag,
vanwege wat ik vroeger allemaal niet mocht. Je mocht helemaal
niets’.
Ik ga er maar geen voorbeelden van geven, maar je mocht wel
luisteren en slapen…
Nu zullen die gelovigen het wel goed bedoeld hebben, maar zo’n erg
strenge vorm van zondagsheiliging kan een vorm van afgoderij
aannemen. Dan staat de sabbat boven de Heer van de sabbat. En dat is
nu precies waar Jezus Zich tegen verzette toen Hij zei: ‘De sabbat is
gemaakt om de mens en niet de mens om de sabbat’ (Marcus 2:28).
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‘Om de mens’ wil zeggen: terwille van de mens. De sabbat is er ten
gunste van de mens, voor zijn welzijn. Zo heeft God het bedoeld. Dan
denk je bij jezelf: hoe is het toch mogelijk dat wij, mensen, van een
door God gegeven gebod (en dit is er nog maar één van de tien) er iets
van maken waardoor zo’n gebod een geweldige vertekening van God
zelf geeft. Want dat is het grote gevaar bij deze dingen. Niet alleen dat
het gebod vertekend wordt, maar dat de God achter het gebod
vertekend wordt.
Het leven van de Joden in de dagen van de Here Jezus op sabbat is
(net zoals dat van sommige jongeren in sommige kerken en kringen in
onze dagen op zondag) in een dwangbuis geperst van onheilig
nietsdoen. Ik heb daar verhalen over gehoord waardoor ik dacht bij
mezelf: hieruit blijkt nu dat ledigheid is des duivels oorkussen. Als je
jonge mensen niet een bijbelse vulling geeft om de zondag vieren, dan
ontstaat er - bij jong en oud overigens - een andere vulling, maar niet
een naar Gods wil. Dan denk je dat je bezig bent met het houden van
het sabbatsgebod en intussen overtreed je andere geboden. Over deze
zaken leest u ook in de achtergrondstudie.
Heilige rust
Wat is rust? Is rust hetzelfde als niets doen? Wat is sabbat? Bij sabbat
gaat het om heilige (apartgezette) rust.
Voordat ik hier verder over spreek, wil ik eerst met u nadenken over
het principe van de sabbat. Wij zouden heel gemakkelijk over de
praktijk van alles en nog wat kunnen zeggen, maar als we niet in de
gaten hebben wat het onderliggende beginsel is, begrijpen we het niet.
Daarom zal het eerst gaan over het principe en dan pas over de
praktijk.
De vorm is wel veranderd: van de vrijdagavond plus zaterdag (sabbat)
naar de zondag, maar het beginsel is blijvend.
De doop is evenmin in de plaats van de besnijdenis gekomen als de
zondag in de plaats is gekomen van de sabbat. Maar het beginsel van
de besnijdenis gaat door in de besnijdenis van het hart en de daarbij
behorende waterdoop en geestesdoop.
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Het beginsel van de sabbat, Gods bedoeling daarmee, gaat door sabbat
en zondag heen op weg naar de eeuwige sabbatsrust (Hebr. 4).
Het gaat niet om één dag van de week maar om een zegen voor alle
dagen. Ik hoop de volgende keer verder te spreken over wat de
heiliging van de zondag voor ons, nieuwtestamentische christenen,
kan betekenen, samengevat: van vulling en viering naar vervulling.
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8. SABBATSRUST EN ZONDAGSVIERING
Het vierde gebod (II)
Exodus 20:8-11
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw
werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij
geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch
uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want
in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat
daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de
sabbatdag en heiligde die.
Exodus 31:12-18
De HERE zei tot Mozes: Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten
moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot
geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig. Gij zult de sabbat
onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt, zal zeker ter
dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht, zal uitgeroeid
worden uit het midden van zijn volksgenoten. Zes dagen mag men arbeiden, maar
op de zevende dag zal er een volledige sabbat zijn, de HERE geheiligd: ieder die
op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden. De
Israëlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun
nageslacht, als een altoosdurend verbond. Tussen Mij en de Israëlieten is deze
een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde
gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.
En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geëindigd had met hem te spreken op de berg
Sinaï, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger
Gods.
Lukas 6:1-11
Het geschiedde op een sabbat, dat Hij door korenvelden ging en zijn discipelen
plukten aren en aten die, ze stuk wrijvende met hun handen. Maar sommigen van
de Farizeeën zeiden: Waarom doet gij wat op sabbat niet mag? En Jezus
antwoordde en zei tot hen: Hebt gij dan ook dit niet gelezen, wat David gedaan
heeft, toen hij en die met hem waren honger kregen? Hoe hij het huis Gods
binnengegaan is en de toonbroden heeft genomen en ervan gegeten heeft en
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gegeven aan die met hem waren, waarvan niemand mag eten dan alleen de
priesters? En Hij zei tot hen: De Zoon des mensen is heer over de sabbat.
Op een andere sabbat geschiedde het, dat Hij in de synagoge ging en leerde. En
daar was iemand, wiens rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en
de Farizeeën letten op Hem, of Hij op de sabbat genas, om een aanklacht tegen
Hem te vinden. Maar Hij kende hun overleggingen en zei tot de man, wiens hand
verschrompeld was: Sta op en ga in het midden staan. Hij stond op en ging staan.
En Jezus sprak tot hen: Ik leg u de vraag voor, of het geoorloofd is op de sabbat
goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of verloren te doen gaan?
Toen zag Hij hen allen rondom Zich aan en zei tot hem: Strek uw hand uit. Hij
deed het en zijn hand werd weer gezond. En zij raakten volkomen hun verstand
kwijt en spraken er met elkander over, wat zij Jezus doen zouden.

Eerlijk gezegd ben ik een beetje overweldigd door de hoeveelheid en
door de diepte van de bijbelse gegevens over de viering van sabbat en
de zondag.
In de voorbereiding voor deze prediking voelde ik mij alsof ik met een
klein putemmertje aan het strand stond, aan de rand van het water,
waar de golven altoos maar weer op het strand klotsen. En ik dacht:
waar zal ik het water nu eens boven halen? Want er is zoveel en het
gaat altijd maar door, het stroomt maar verder. Ik heb er in de
voorbereidingen wel eens vaker moeite mee om dat spreekwoord tot
zijn recht te laten komen, dat zegt: in de beperking toont zich de
meester. Dat is een heel moeilijk spreekwoord voor mij, zeker als het
om bijbelse zaken gaat: het blijft maar stromen...
Daarom zat ik met de vraag: hoeveel van dat water uit de Schrift krijg
ik nu in mijn emmertje? En als het voor u te weinig is, als ik iets heb
laten liggen van dat water, dan zou ik zeggen: neem eens heerlijk
vakantie en ga eens zelf met een putemmertje aan het strand staan.
Dan voelt u een beetje wat ik vaak voel in de voorbereiding voor de
prediking.
Maggi-vragen
Mag jij op zondag een ijsje kopen? Mag jij op zondag naar het
sportveld, naar een voetbalwedstrijd? Ga jij op zondag hockeyen?
Kijk jij op zondag televisie? Mag jij op zondag ’s een keertje thuis
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blijven? Mag je dit en mag je dat? Mag-ie wel of mag-ie niet? Dat zijn
de ‘maggi-vragen’, voor in de soep van zondag.
Ik las een heel oud boek uit 1937 met de titel ‘De zondag’. Daarin
veronderstelde de schrijver dat er in Nederland in zo’n tienduizend
gezinnen elke (!) zondag heftige ruzie was over wat je nu wel en wat
je nu niet op zondag mag doen. Waarschijnlijk is hij in zijn eigen
gemeente te rade gegaan en heeft hij daar gevraagd hoeveel mensen
op zondag ruzie hadden over wat er nu wel en wat er nu niet mocht.
Dat aantal heeft hij vermenigvuldigd met het aantal gemeenten en als
je dan even verder rekent, kom je op minstens een half miljoen ruzies
per jaar. Wat een ellende in 1937 over de zondag op zondag.
Inmiddels is het aantal mensen, dat zich zo met de zondag bezighoudt,
naar mijn gevoel flink afgenomen. Of we drijven het niet meer zo op
de spits als toen, of het interesseert ons allemaal niet meer zo. We
leven in de tijd van individualisering, waarin men zegt: ‘Ach, die
zondag, dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken. Er staat toch
niet zoveel over in de bijbel.’
Als je in het buitenland rondkijkt, merk je dat het er daar al heel
anders aan toe gaat. Het lijkt wel of ze daar helemaal geen ‘maggi’
kennen. Daar kun je op zondag gewoon alles kopen: de winkels zijn
open, de bakkers verkopen ’s zondags vers brood en er zijn zelfs
winkels die speciaal op zondag open zijn.
De vorige keer heb ik u beloofd dat ik verder zou gaan met het
principe, met het beginsel, met de bedoeling van de sabbat om te zien
of dat ons helpen kan bij de invulling van onze zondagsviering.
Wanneer je meer inzicht krijgt in het principe, in het beginsel, kun je
vanuit dat inzicht op weg gaan in de praktijk.
Ik heb geprobeerd een aantal bijbelse kenmerken van de sabbat samen
te vatten. Ik heb er ook over gelezen in een aantal Joodse boeken.
Maar voor ik verder ga, wil ik u eerst een duidelijk uitgangspunt
doorgeven door middel van drie stellingen. Ik zou daar veel
uitgebreide tekst aan ten grondslag kunnen leggen, maar dat voert te
ver voor één preek.
Het gaat om deze dingen:
• De zondag is maar niet eenvoudig in de plaats van de sabbat
gekomen, zo van: je had het Oude Testament van de Joden, het
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•

•

oude verbond en toen kreeg je de gemeente van Jezus Christus en
die ging vanaf Handelingen 2 de zondag vieren. Zo simpel ligt het
niet.
Voor een christen is het houden van de sabbat een gepasseerd
station. Ik denk daarom ook dat, hoeveel bijzondere broeders en
zusters er ook bij de Zevendedags-adventisten zitten, hun
vasthouden aan het vieren van de zevende dag niet gebaseerd is
op een gezonde uitleg van de bijbel.
Als we ons uitsluitend bezighouden en bezig blijven houden met
(wat ik nu maar even zo noem) de ‘maggi-vragen’ over de
zondag, dan zijn we meer bezig met Joodse traditie dan met
christelijk geloof.

Dit zijn drie stellingen die ik voor u neerzet.
Ik heb me voortdurend afgevraagd: hoe denkt de Here Jezus nu over
de sabbat? Want het is wonderlijk te bedenken, dat de Here Jezus
voluit leefde bij de wetgeving in zijn tijd. Hij is daarin opgevoed. Hij
ondernam dingen naar zijn gewoonte. (In de achtergrondstudie leest u
wat meer over het belang van gewoonten en tradities.)
We lezen meerdere keren: Jezus ging volgens zijn gewoonte op de
sabbat naar de synagoge. Toch deed Hij niet alles op de sabbat wat wij
zouden verwachten. De Here Jezus stelt in Lucas 6 een paar zeer
directe vragen, bijvoorbeeld wanneer Hij zegt: Is het nu op de sabbat
zo dat je goed mag doen of kwaad?
Maar de kern van Jezus’ doen en laten, ook voor wat betreft de sabbat,
heb ik gevonden in zijn eigen woorden (en het is schitterend om dat in
de bijbel te onderzoeken): ‘Barmhartigheid wil Ik en geen offerande’
(Mat. 12:7; 9:13).
Dat zijn woorden uit het Oude Testament die Jezus aanhaalt en die Hij
ons en zijn discipelen aanreikt. Hij zegt letterlijk iets in de trant van:
denk daar nu maar eens goed over na: barmhartigheid wil Ik en geen
offerande. En dat is, zoals alles wat Jezus zegt, helemaal in
overeenstemming met de wil van zijn hemelse Vader. Want God zegt
in Hosea 6 vers 6:
Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffers, in
kennis van God en niet in brandoffers.
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Ik denk dat dit heel veel te maken heeft met onze zondagsviering, met
de sabbat. God spreekt over liefde en niet alleen over onze daad.
Betekent dit dat onze daad niet belangrijk is? Nee, nee, dat betekent
het niet, maar er is wel verschil, er is wel een voorwaarde. God zegt:
Ik heb behagen in kennis van Mij, dat je weet wie Ik ben. Als je Mij
leert kennen, gaat het ook makkelijker met de brandoffers, met de
sabbat. Dat geldt ook voor wat betreft de invulling van onze
zondagsviering: God zoekt ons hart.
Hij heeft ons lief en van die liefde van God getuigen de tien woorden,
de tien geboden. Gij zult de HERE uw God liefhebben, dat is het
eerste en al die andere geboden die daarop volgen, zijn een roep om
gehoorzaamheid vanuit de liefde.
Als wij het alleen maar gaan zien als het vingertje omhoog, dan wordt
het een kale wet, ijskoud en messcherp. Dat is Gods bedoeling niet.
Nu niet en ook nooit geweest. Dwars door menselijk onverstand en
misverstand over de tien geboden heen begin ik meer en meer tot de
ontdekking te komen dat God met die geboden ons hart op het oog
heeft, ons welzijn op het oog heeft, zijn liefde aan ons bewijst. Het is
goed voor ons om zijn geboden te kennen en er goed over na te
denken. Het is heilzaam voor je leven.
Voorlopige elementen
In het Nieuwe Testament lezen we en leren we (en nu kom ik op een
heel belangrijk punt), dat de sabbat, net als alle andere joodse
hoogtijdagen en de ceremoniële wetten, behoort tot de schaduw van de
werkelijkheid. Wanneer krijg je schaduw? Als de zon naar binnen
schijnt, en ik zet een vaas in de vensterbank, dan valt er door de
omtrek van de vaas een donkere schaduw op de vloer. Die schaduw
vormt niet de werkelijkheid van de vaas. Maar de schaduw geeft wel
(vaak vertekend) de omtrekken van de vaas aan.
De werkelijkheid van ons leven, zegt de bijbel, de werkelijkheid van
alles wat je kunt zien, is van Christus.
Een schaduw lijkt op het voorwerp waardoor het veroorzaakt wordt
als er licht op schijnt. Maar de schaduw is niet de zaak waar het om
gaat. Een schaduw is voorlopig. Je kunt je eindeloos bezig blijven
houden met de schaduw. Maar dat is heel dom als de zaak waar het
om gaat, de zon, er ook voor je is. Nu, in onze tijd.
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Er zijn voorlopige elementen in het oude verbond. Uit de brief van
Paulus aan de gemeente Kolosse; Kol. 2:16-17, wil ik iets met u lezen
over de voorlopige elementen van de sabbat.
Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken
of op het stuk (het onderwerp) van een feestdag, nieuwe maan of
sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen
moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.
Ziet u dat? Er is dus een schaduw van hetgeen komen moest. En uit
deze tekst kunnen we opmaken dat het nu gekomen is: terwijl de
werkelijkheid is Christus. Nu ga ik een paar van die dingen noemen.
Een onderdeel van de viering van sabbat was de bevrijding uit Egypte.
Die bevrijding is een schaduw geweest van de bevrijding van de
zondemacht die we nu in Christus mogen bezitten. Nu zou het voor
ons geheel verkeerd zijn, leert ons het Nieuwe Testament, als wij ons
blijvend zouden bezighouden met de schaduw, met de bevrijding uit
Egypte en niet zouden zien op de werkelijkheid: de Bevrijder, Jezus
Christus.
De bijbel zegt in 1 Cor. 5:7 dat ons paaslam, Christus, is geslacht.
Daarom is de sabbat als terugblik op en viering van de uittocht uit
Egypte voor christenen een zaak die voorbij is.
Er is nog zo’n voorlopig element dat voor christenen (en ook voor
Joden) na de komst van Christus zijn bestaansrecht verloren heeft. Dat
is de doodstraf die verbonden was aan de overtreding van het
sabbatsgebod. We hebben het meerdere keren gelezen dat ieder die
werkte op sabbat, gedood moest worden. In Numeri 15:32-36 lezen
we over een man die aan het hout sprokkelen was. Men heeft daar
boven gezet: de sabbatschender.
We lezen hier een klein moment uit de historie van Israël.
Terwijl de Israëlieten in de woestijn waren, betrapten zij
iemand, die op de sabbatdag aan het hout sprokkelen was, en zij, die
hem betrapt hadden, terwijl hij aan het hout sprokkelen was, brachten
hem tot Mozes en Aäron en de gehele vergadering; dezen stelden hem
in bewaring, omdat nog niet bepaald was wat met hem gedaan moest
worden. Toen zei de HERE tot Mozes: Die man zal zeker ter dood
gebracht worden; de gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats
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stenigen. Toen leidde de gehele vergadering hem buiten de
legerplaats, en zij stenigden hem, zodat hij stierf - zoals de HERE
Mozes geboden had.
Dit is een voorlopig element, een element dat zijn bestaansrecht mede
door de komst van Christus verloren heeft, samen met al die
ceremoniële wetten uit het oude verbond.
Nu zegt iemand misschien: ‘Maar het staat toch in de bijbel?’ Ja, het
staat in de bijbel, maar het heeft veel te maken met wat er nog meer in
de bijbel staat. Een heel goede hermeneutische regel om de bijbel uit
te leggen is, dat de Schrift haar eigen uitlegster is. Ik ga daar niet
verder op in want dat zijn dingen voor een bijbelschoolklas, maar u
kunt er in de achtergrondstudie nog wel meer over lezen.
Er zijn dus elementen in het oude verbond die voor het nieuwe
verbond niet meer gelden. Nu ben ik natuurlijk op zoek gegaan naar
de blijvende kenmerken van de sabbat, omdat die van belang zijn voor
de praktijk voor onze zondagsviering. Daarvan heb ik een viertal
gevonden, vier kenmerken die ik u nu ga noemen.
Stilstaan
Ten eerste: de sabbat was bedoeld als een feestdag: er viel iets te
vieren. Dat God ons heeft gemaakt en dat Hij een wereld voor ons
heeft om in te leven, is een zaak om regelmatig bij stil te staan, om je
in te verheugen. Als het leven één monotone gang zou zijn, waarbij de
ene dag overgaat in de andere, van vrijdag naar zaterdag, van zaterdag
naar zondag naar maandag naar dinsdag, steeds maar door, week in
week uit, dan ben je oud en grijs voor je er erg in hebt. Dan zou het
leven niet onderbroken zijn, dan is het één voortdurende gang van
dagen, maar ook een gang van zorgen en moeiten.
En nu heeft God die gang doorbroken. God heeft zelf die breuk
gewild, opdat we niet altijd maar doorwerken. Opdat we in de gaten
hebben dat het leven er niet is om te werken. We moeten wel werken
om te kunnen leven, maar het leven is niet bedoeld om alleen maar te
werken.
Adam, de eerste mens, werd op de zesde dag geschapen. De zevende
dag, de rustdag voor de Here God, was zijn eerste dag, Adam mocht
op die eerste dag (zijn eerste leefdag) genieten. Dat vind ik principieel
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in sabbat: God werkte en rustte, terwijl wij mogen leren rusten om van
daaruit te werken. Bij de zondag is dat wel heel bijzonder, want dat is
naar christelijk model de opstandingsdag van Jezus, de eerste dag van
de week.
Ik geloof persoonlijk dat dit element, namelijk dat de sabbat bedoeld
is als een dag om te vieren, fundamenteel is voor onze zondag. Dat we
leren vieren en leren genieten van Gods werk.
Dat woord ‘genieten’ houdt mij mateloos bezig. Dat vind ik een
schitterend en voluit bijbels woord. Daarom zeg ik tegen u: geniet van
de dag van vandaag, want morgen kan alles anders zijn.
De bijbel zegt: geniet van de vrouw die u liefhebt, als u getrouwd bent
(Spr. 5:18-19). Geniet van de man die je liefhebt. Geniet van de
kinderen. Ik geloof dat genieten voluit bijbels is, dat hoort bij God.
God wil dat wij onze dagen, ons leven puren. Daarom liet Hij onze
dagen niet overgaan van de ene in de andere, maar was daar een
heerlijke doorsnijding met de sabbat. Je mocht al die zorgen, die
moeiten van je werk afleggen, loslaten en genieten van de goede
dingen: van de schepping en van de herschepping.
Adem scheppen
Nu ga ik me even op gevaarlijk terrein begeven. Kijk, in de tijd dat de
bijbel geschreven is, was het werk natuurlijk heel anders dan het onze.
Computers waren er niet. De mensen zaten niet op stoelen. U kunt
vandaag de dag nog in landen als bijvoorbeeld Jemen zien hoe dat
allemaal ging, hoe dat gebeurde in de tijd van de bijbel. Men deed veel
meer lichamelijk werk. Die onderbreking van het werk was nodig om
tot rust te komen. Daar zat een wezenlijk element in van de sabbat: tot
rust komen, je lichaam weer nieuwe rust geven om op adem komen.
‘Hij schepte adem’, zo hebben we gelezen. Een prachtig woord: God
vindt dat blijkbaar al nodig, laat staan wij!
Nu dat gevaarlijke punt. Als je de hele week achter de computer zit,
ligt het voor de hand dat een gezonde wandeling op zondag je heel
goed doet. Dat het een stuk ontspanning, op adem komen voor je is.
Maar als je altijd keihard moet werken met je lichaam, dan is dat
anders. Dan zou het kunnen zijn dat je op zondag eens heerlijk een
boek leest. Voelt u wel, dat daar geen regel voor te geven is? Want de
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één ervaart het leven zus en de ander ervaart het leven zo. Daarom
moeten we voorzichtig zijn met de invulling.
Nu geloof ik wel dat er meer lijnen te geven zijn dan wat ik nu zeg. Er
zijn ook dingen waar je van moet zeggen: het lijkt me niet verstandig
om dat op zondag te doen. Er zijn bezigheden die niet passen bij een
zuivere heiliging van de zondag, maar daar kom ik nog op terug.
Verblijdt u
Nu wil ik eerst verder gaan over schepping en herschepping.
Ik geloof dat, als je christen bent, er altijd iets (al is het maar weinig)
te vieren valt. Maar ik geloof ook dat er momenten zijn, dat dat niet
meer lukt. Dat de moeiten zo groot kunnen worden. Want ook voor
christenen geldt natuurlijk dat er soms in het leven hele moeilijke
dingen zijn.
Daarom zeg ik: als de moeiten nu nog niet zo groot zijn, leer dan nu te
vieren. Als je erover nadenkt, wat de Here Jezus voor ons deed, hoe
God de Vader van ons houdt, en dat de Heilige Geest je wil leiden in
alle dingen van het leven, elke dag opnieuw, dan ga je toch zingen en
loven en prijzen!
Soms komen hier tijdens de lofprijzing meisjes naar voren om te
dansen. Ik hoorde eens iemand er een spottende opmerking over
maken. Dat deed mij pijn. Die persoon was dat in zijn kerk niet
gewend. Dat hoorde er niet bij. Zou u aan mij vragen: ‘Ga je ook
dansen?’ dan zeg ik: Nee, ik kan en voel dat niet, maar er zit iets in
van het vieren. En dat waardeer ik geweldig.
De een viert zus en de ander viert zo!
Wij moeten voorkomen dat wij het feest voor de ander beperken op
zondag. Dat we de ander niet onze eigen kleine menselijke regeltjes
gaan opleggen.
Denkt u eens aan David, die voor de ark liep te huppelen in zijn
gewone kloffie, zonder zijn koninklijke lijfrok. Ik weet zeker dat hij
meer in de wil van de Here was dan zijn vrouw, die spottend door het
raam keek en zei: ‘Wat een onzin, dat noemt zich koning!’
Wij moeten voorzichtig zijn met wat een ander voor God doet met de
beste bedoelingen.
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We moeten ook altijd heel erg oppassen dat we het gebed van een
ander niet bekritiseren. Laten we onze kritiek vergeten en wat meer in
die viering, in die vrijheid komen. De vrijheid van Christus!
Als je echt leert vieren, dan wordt de zondag zo’n dag! Dat is maar
een klein apostrofje wat er tussen staat: zo’n dag. Als je leert genieten
van de schepping en van elkaar en van wat God geeft, als je de goede
dingen leert puren en peuren, dan wordt de zondag zo’n dag, die zijn
uitstraling krijgt over alle dagen van de week. En ik geloof dat dit
Gods bedoeling is.
Ik geef toe dat het niet eenvoudig is, maar hier ligt een opdracht voor
ons, christenouders. Ik spreek u en mijzelf bewust aan, christenouders,
om creatief te zoeken naar een invulling van de zondag, die ook voor
onze kinderen iets van de viering voor Gods aangezicht heeft. Daar
moeten wij eens over nadenken. Als u opgroeiende kinderen hebt, of
als u nog geen kinderen hebt, maar straks misschien krijgt, dan moet u
erover nadenken hoe u de zondag kunt maken tot een viering voor
Gods aangezicht. Dat is zeker niet eenvoudig, temeer omdat de tijd
waarin wij leven gekenmerkt wordt door gemakzucht. Mensen zeggen
heel gemakkelijk op zondag: ‘Zet de tv maar aan, dan kunnen ze
kijken, dan zijn ze wel zoet’. Dat is het gemak van ons, mensen.
Maar vieren doe je met elkaar. In de achtergrondstudie heb ik
uitgebreid geschreven over sabbatsviering. Ik heb daarover gelezen in
allerlei boeken en geprobeerd om daar iets van door te geven. Want
daarin zit nu die ‘doorweving’ van het gewone en het goddelijke. Van
het geestelijke en het gezellige. Dat zoek ik en ik geloof dat ik dat in
de bijbel vind. Er is heel wat over te vinden. Weet u dat de bijbel
spreekt over een dag van vreugde en van feestmaal? (...) Dat zijn toch
interessante teksten als je graag lekker eet, of niet soms? En kijkt u
eens in Jesaja 58, daar gaat het over het vasten en de sabbat. Het zou
waardevol zijn om het helemaal te lezen maar ik beperk mij tot vers
13 en 14:
Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te
doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de
heilige dag des HEREN van gewicht, en die eert door noch uw
gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele
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taal uit te slaan, dan zult u zich verlustigen in de HERE en Ik zal u
doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel
van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft het gesproken.
U ziet: het staat er allemaal in, de sabbat is duidelijk bedoeld als een
dag om te vieren en te genieten. Laten wij, ouders, leren vieren!
Het goede doen
Nu het tweede. De sabbat was en is voor de Joden tot op de huidige
dag, een dag van barmhartigheid en recht.
Niet alleen in het oude verbond, maar ook in het Nieuwe Testament
lezen we (vooral in de brieven van Paulus) dat Gods volk te strijden
had tegen zonde en onrecht. Dat is niet ver van ons vandaan. In het
Oude Testament komt die strijd tegen zonde en onrecht heel sterk naar
voren in allerlei praktische voorschriften ten opzicht van je
medemens.
Je mag nooit schelden en je mag nooit kwaadspreken, leert de bijbel,
maar al helemaal niet op sabbat. Je moet altijd goed voor elkaar
zorgen maar op sabbat ben je niet alleen goed voor je vrienden maar
ook voor je vijanden. Juist op sabbat zorgt de Joodse mens voor
eenzame en arme medemensen. Daar zit een voluit bijbelse gedachte
achter, zowel oud- als nieuwtestamentisch, namelijk: God heeft jou
toch ook laten delen in zijn goedheid, waarom zouden wij dan niet in
de aan ons gegeven goedheid een ander laten delen? En dan is juist
zo’n dag van God een prima gelegenheid om te leren doorgeven aan
andere mensen, al begint het maar in je eigen huisgezin, aan je eigen
kinderen.
Uit allerlei bijbelteksten blijkt heel duidelijk dat barmhartigheid en
recht niet beperkt moet blijven tot één dag. Ik wil met u lezen
Zacharia 7:9-11. Daar zegt de Here God zelf welke plaats dit moet
hebben onder zijn volk.
Zo zegt de HERE der heerscharen: spreekt eerlijk recht en
bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch
wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders
onheil.
Dat is de gedachte van God over barmhartigheid en recht. En het is
juist de Here Jezus die van deze dingen een blijvende regel voor de
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naastenliefde heeft gemaakt. Dit komt aan de orde in Lucas 6, waar
Jezus spreekt over barmhartigheid.
Wat is dat: barmhartig? Dat is een hart hebben vol erbarmen. Voelt u
dat het hierom ging, toen de Here Jezus tot de verlamde man zei: ‘Ga
eens in het midden staan’? Voelt u dat dat het was, waartegen Jezus
opbokste toen de mensen in afwachting toekeken of Hij iemand zou
genezen op de sabbat? Voelt u dat de wet daar stond tegenover de
genade; de scherpte, de engte van de menselijke interpretatie van de
wet tegenover de breedte en de genade van God in Jezus Christus?
Jezus heeft immers gezegd: Barmhartigheid zoek Ik en geen
offerande. En wat zegt Hij in Lucas 6:36?
Weest barmhartig (heb een hart vol erbarmen), gelijk uw
Vader barmhartig is (erbarmen over u heeft). En oordeelt niet en gij
zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet
veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden. Geeft en u
zal gegeven worden...
Dit wijst allemaal op hetzelfde. Je kunt bijvoorbeeld vastzitten aan je
geld, je kunt als mens heel bekrompen zijn. Maar waar God ons in de
sabbat toe oproept, waar Jezus ons in de zondag toe oproept, is: word
eens een beetje breed! Leer eens ademhalen in de genade en in de
vrijheid van God, die is in Christus Jezus, onze Heer. Dat is zo
duidelijk als je deze teksten leest.
...een goede, gedrukte, geschudde (voller kan het niet),
overlopende maat zal men u in uw schoot geven. Want met de maat,
waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.
Dus als je een klein enghartig christenmens bent, dan ontmoet je een
heleboel kleine enghartige dingen om je heen en daar zal je zelf naar
geoordeeld worden. Christus is waarachtig de Bevrijder. O, dat wij op
zondagen en alle dagen van de week daarvan doortrokken mogen
worden! De sabbat is een dag van barmhartigheid en recht, dat is voor
de Joden altijd zo geweest.
Verlost en vrij
Nu het derde punt. De sabbat is een dag van verlossing. De Joden
herinnerden zich de bevrijding uit Egypte. Je zult maar jaren
tichelstenen gebakken hebben, jaren onder de knoet van de slavernij
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gezeten hebben! Je zult je kinderen maar hebben moeten opgeven aan
de wreedste farao die je maar kunt bedenken!
Wat een verlossing zat er in die Exodus, wat een bevrijding van God
voor zijn volk, voor de Joden: verlost van de slavenarbeid in Egypte.
Maar ook verlost van de altijd doorgaande druk van de gang door de
woestijn van het leven. Dat is ook een verlossing; verlost door rust.
Verlost van de druk van het werk. Of van de zorg om het werk. De een
heeft werk te veel, de ander kan geen werk vinden. Daar zit iets in van
de doorns en de distels. Daar zit iets in van de straf op de zonde.
Nu is er één dag in de week apart gezet om dat allemaal eens even los
te laten en te zingen voor het aangezicht van God. De sabbatspsalm
bijvoorbeeld, psalm 92, die moet u eens lezen. Of psalm 118, in die
mooie berijming:
Dit is de dag, de roem der dagen,
die Israëls God geheiligd heeft.
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen die ons blijdschap geeft.
Dat zijn dingen om als christen mee bezig te zijn. Zouden wij nu als
christenen onze bevrijding uit de macht van satan, uit de macht van de
zonde, uit de macht van de dood, niet veel meer moeten vieren?
Minstens een dag in de week? En zou dat niet een geweldige invloed
hebben op alle dagen van de week, als je dat zo doet?
Sabbat, een dag van verlossing, rust. Zondag, een dag van bevrijding.
Samenkomen
Het laatste punt: de sabbat is een dag van samenkomst. Dat is een heel
wezenlijk kenmerk. Op sabbat zijn Joden samen. Sabbat vier je als het
maar enigszins mogelijk is met elkaar. Waar? Allereerst thuis, in het
gezin, rondom de tafel. De tafel waar elke dag gewoon van gegeten
wordt. De tafel waar ook de familieruzietjes af en toe plaats hebben.
Die gewone tafel met vier poten. Diezelfde tafel wordt op
sabbatsavond een prachtige tafel die bijzonder gedekt is, en waar de
viering van het heilige plaatsheeft.
Leest u in de achtergrondstudie maar hoe mooi de Joden dat doen.
Daar kunnen we veel van leren.
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Als het gezin samenkomt rond de sabbatsmaaltijd, is dat voor de
Joden het hoogtepunt van de week, zowel voor wat betreft het geloof
als de gezelligheid.
De vader gaat op vrijdagavond eerst naar de synagoge, dan komt hij
terug en zegent de kelk van de wijn die voor hem staat. Hij zegent de
broden en weet u wat hij dan doet? Hij leest de lof op de degelijke
huisvrouw. Ja, mannen, dat zouden wij ook eens moeten doen: voor
het eten op zondag zeggen: ‘Nu ga ik eerst een stukje lezen’.
Wij zijn gewend om dat aan het einde van de maaltijd te doen. Maar
de Jood begint met het lezen. Dat is eigenlijk heel mooi, dan kan die
lezing het lekkere eten heiligen. Hij leest dan uit de bijbel de lof op de
degelijke huisvrouw. Als je dat nu elke sabbat of elke zondag doet,
dan ga je toch steeds meer van je vrouw houden, of niet? Ik kan me er
wel wat bij voorstellen!
Weet u wat ze ook doen: samen zegenen ze hun kinderen met de
Aäronitische zegenbede, niet alleen de man, maar ook de vrouw. Dan
gaan ze met elkaar naar de synagoge (dat betekent: samenkomen).
Toen de tempel er nog was, kon men daar samen komen om te offeren
en te zingen. Men deed dat ’s morgens en ’s avonds. Dat is dus een
element uit de Joodse eredienst dat doorgegaan is in de christelijke
beleving van de zondag. Want vanaf het prilste begin van het ontstaan
van de christen-gemeente kwam men bij elkaar. De dag veranderde,
dat werd de opstandingsdag van Here Jezus Christus, maar het
samenkomen bleef.
Wat deed men nu in die samenkomst, wat deed men in die tempel?
Wat deed men in de synagoge? Wat deed men op de eerste dag van de
week, de opstandingsdag in de huizen van gemeenteleden? Thuis?
De ecclesia, de eruit geroepene, de uit de wereld geroepenen kwamen
bij elkaar en je leest daar prachtige historische beschrijvingen van in
het boek der Handelingen. Als je dat leest, zie je als het ware voor je
hoe die eerste christengemeente bij elkaar kwam. Hoe daar het
onderwijs was en de viering van het avondmaal. Er was gemeenschap
met elkaar, het liefdemaal en de agapèviering: de zorg voor elkaar.
Ook was er tijd voor de gebeden.
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Ik geloof dat deze diensten, de vieringen zoals wij die ook hebben, tot
op de huidige dag inhoud geven aan ons allerheiligst, ongetwijfeld
christelijk geloof.
De viering die wij iedere zondag met elkaar hebben is essentieel voor
het leven van een kind van God. Je merkt pas hoe waardevol het is,
denk ik, wanneer je dat niet hebt.
Als je bijvoorbeeld gevangen gezet zou worden, je zit in je eentje en je
kunt er niet bij zijn. Of als je zendeling bent en je moet het alleen
doen, dan ervaar je, wat de samenkomst voor je betekent.
Ik heb nu vier dingen genoemd maar er is nog zoveel meer over te
zeggen. Ik heb een beetje met mijn emmertje heen en weer gehaald,
maar u begrijpt wel dat lang niet alles in een preek past. Er volgt du
nog meer over dit onderwerp.
Leer ons naar uw wil te handelen, dan zullen wij in uw waarheid
wandelen. Neig ons hart en voeg het saam, tot de eerbied, tot de vrees,
tot de lofprijzing, tot de vreugde van Uw naam. Here, onze God, wij
willen U loven, heffen ons hele hart naar boven. Want uw naam, uw
majesteit is dat waard tot in eeuwigheid. Amen.
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9. VIERING EN VULLING
Het vierde gebod (III)
Opnieuw wil ik een preek wijden aan het vierde gebod, met
betrekking tot de sabbat en de zondag, omdat er toch nog wel wat is
blijven liggen. Ik heb wel gesproken over de principes maar nog niet
over de praktijk, waar ik graag nog een en ander over zou willen
zeggen onder het thema: viering en vulling.
Exodus 20:8-11
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw
werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij
geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch
uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want
in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin
is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en
heiligde die.
Jesaja 58:13-14
Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige
dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van
gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te
behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de Here en Ik
zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw
vader Jakob, want de mond des Heren heeft het gesproken.
Johannes 5:1-18
Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er te
Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Betesda
draagt, met vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden
en verschrompelden, die wachtten op de beweging van het water. Want van tijd tot
tijd daalde een engel des Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er
dan het eerst in kwam na de beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte
hij ook had. En daar was een man, die reeds achtendertig jaar lang ziek geweest
was. Hem zag Jezus liggen...
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Wat is dit ontroerend, dat daar staat: Hem zag Jezus liggen. Misschien
denkt u: ‘Ik ben ook ziek’, of ‘Ik zit ergens mee, ik heb een nood’.
Hem zag Jezus liggen, Jezus ziet u of jou, waar je ook mee zit.
...en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange tijd was, zei Hij tot hem: Wilt gij
gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen mens om mij,
zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen; en terwijl ik onderweg
ben, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tot hem: Sta op, neem uw matras op en
wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns
weegs. Nu was het sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene: Het is
sabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen. Doch hij antwoordde hun: Die
mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd: Neem uw matras op en ga uws
weegs. Zij vroegen hem: Wie is de mens, die tot u gezegd heeft: Neem op en ga
uws weegs? En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken,
omdat er een [grote] schare op die plaats was.
Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden;
zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome. De man ging heen en zei tot
de Joden, dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had. En daarom wilden de
Joden Jezus vervolgen, omdat Hij deze dingen op sabbat deed. Maar Hij
antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hierom dan
trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat
schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.

Vieren in iedere situatie
Binnenkort vieren wij Kerstfeest, het feest van het licht in de
donkerste dagen van het jaar. Gods Zoon kwam uit de heerlijkheid van
de hemel, uit de harmonie bij God, Zijn Vader en uit de wezenlijkste
werkelijkheid die wij ons maar kunnen voorstellen. Hij kwam op de
aarde als mens, in de hulpeloosheid van een baby bij arme Joodse
ouders.
Wat een tegenstelling!
Misschien zijn uw omstandigheden ook wel zo, dat u niet goed weet
hoe u nu eigenlijk Kerst moet vieren? Misschien zegt u wel: ‘Vieren,
in mijn situatie?’ Wat een tegenstellingen soms in het leven van een
mens.
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In Johannes 8 lezen we dat de Here Jezus, wanneer Hij man geworden
is, op een zeker moment van Zichzelf zegt: ‘Ik ben het Licht der
wereld’.
De Here Jezus heeft de hemelse heerlijkheid verlaten en is
heilbrengend verschenen om ook ons leven te verlichten met het licht
dat Hij Zelf had bij God, zijn Vader. De Here Jezus is uit het licht
gekomen in onze duisternis, in onze tegenstellingen, in onze moeite en
strijd om in dat donkere leven van ons de heerlijkheid van Gods
hemel, van zijn Vader te leggen. In welke situatie u of jij ook bent, Hij
gaf zijn hemelse heerlijkheid op om ons in onze hulpeloosheid (soms
opstandige hulpeloosheid) op te zoeken. Dat is nu Kerstfeest. Dat
mogen wij vieren. ‘Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God
als mensenzoon’.
Dat vieren wij, ik zeg dat zo gemakkelijk. Maar wat is dat eigenlijk:
een feest vieren? Als je jarig bent of als je geslaagd bent, halen we van
alles in huis; dan weten we wel hoe we dat moeten doen. Maar hoe
vier je nu Kerstfeest? Door met elkaar te eten en te drinken?
Als je in deze tijd door de winkelstraten loopt, met zo’n sfeertje en
zo’n muziekje, dan zou je geloven dat iedereen plotseling christen is
geworden!
Je hoort immers de mooiste kerstliedjes?
Maar wat is nu Kerstfeest vieren? Wat is bijbels vieren, wat is zondag
vieren? Hoe kun je vieren als je ’t moeilijk hebt?
Allereerst geloof ik dat we onze vreugde niet mogen scheiden van
onze zorgen. Daar moet u eerst maar eens goed over nadenken want
dat is toch een gedachte die je maar niet zo een, twee drie kunt
verwerken.
Wij leven één leven met mooie en moeilijke, met moeilijke en mooi
dingen. Met Kerst kun je je zorgen niet even twee dagen opzij zetten.
Daarom hebben mensen vaak na Kerst een kater, omdat ze proberen
een paar dagen hun zorgen te vergeten. Wanneer Kerst dan voorbij is,
zijn ze dus niets opgeschoten, maar eerder in een dieper dal beland. Ik
noem het Kerstfeest liever het Christusfeest om het een beetje te
onttrekken aan al die commercie.
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’t Is allemaal heel gezellig en dat is prachtig; ik houd ook van
gezelligheid, maar het gaat mij nu om die enorme overvloed aan
wereldse indrukken die op ons afkomen juist met dit feest. Laten we
het daarom Christusfeest noemen, want Christus is voor elke tijd. Hij
is er in alle omstandigheden.
Het geloof in Jezus is een kracht in de zorgen van je dagelijkse
bestaan en niet ergens daar boven zwevend. Het geloof in Jezus
Christus is niet alleen voor de feestdagen, maar ook voor de andere
dagen. De Geest van God is een Helper in de benauwdheden, leren de
Psalmen ons en niet alleen als je het goed en makkelijk hebt. Jezus
zegt: ‘Zie, Ik ben met u, alle dagen’. Je kunt het ervaren: ‘Ik ben met u
alle dagen tot aan de voleinding der wereld’ (Matt. 28:20).
Maar wat is er dan op aarde te vieren? Wat ìs vieren? Als je denkt aan
Kerstfeest, aan zondag, aan de avondmaalsviering?
Denken, delen en danken
In de bijbel klinken er bij het woordje vieren altijd een paar andere
woorden mee. Vieren is gedenken, vieren is onderhouden en
beoefenen.
‘Gedenk de sabbatdag’ staat er in de oude vertaling, ‘om die te
onderhouden’. Paulus schrijft in een van zijn brieven aan de gemeente
van Corinthe (1 Cor. 11:24) met betrekking tot het avondmaal: ‘Zo
dikwijls gij dit doet, doet dit tot Mijn gedachtenis’.
Nu zegt natuurlijk iemand: ‘Gaat het vieren dan niet verder dan het je
alleen maar herinneren? Is Pascha vieren dan alleen maar zeggen: Nu
denken we aan wat er in die tijd met Israël gebeurde toen het door
Mozes uit Egypte werd geleid? Is Kerstfeest vieren alleen maar eraan
denken dat Jezus op aarde geboren is als Kindje?’
Ja en nee. Ik wil u dat graag duidelijk maken met het woord
herinneren. Vieren is meer dan herinneren in de betekenis die wij daar
gewoonlijk aan geven. Vieren is her-inneren, je er innerlijk opnieuw
voor open stellen. Door het vieren laat je iets opnieuw in je binnenste
zijn beslag krijgen. Je maakt het je opnieuw eigen, alsof het voor het
eerst was.
Maar dan niet om het alleen bij jezelf van binnen te houden. Wie heeft
er ooit een feest in zijn eentje gevierd? Nee, vieren doe je samen, met
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elkaar. In ‘vieren’ klinkt iets mee van gunnen; als je iets viert, dan gun
je iemand iets. De blijdschap die je zelf ervaart, gun je ook aan een
ander, je wilt hem de zegen meedelen die je zelf ontvangen hebt.
Daarom is de open lofprijzing ook zo’n wezenlijk element van de
viering van de zondag. Dan kun je horen wat een ander heeft beleefd
en je kunt dat meebeleven. Vieren is ook: je realiseren aan Wie je dit
alles te danken hebt en Hem dan ook samen daadwerkelijk danken.
Zo is het ook met de zondagsviering. Het zal op zondag, wil het een
echte viering worden, moeten gaan om Hem aan wie we ons leven te
danken hebben. Ons menselijke leven van vlees en bloed, maar ook
het geestelijke nieuwe leven. Dat is principieel voor wat betreft de
zondag. Op zondag staan noch wij, noch ons werk centraal, maar dan
staat de Schepper en de Herschepper, Jezus centraal.
Koningskinderen
Nu hebben verschillende mensen gezegd: ‘Je hebt nu zoveel principes
doorgegeven, maar hoe zit dat nu met de praktijk, met werken op
zondag en zo?’
Ja, natuurlijk, daar moet je het ook over hebben. Maar de principes
moeten goed in je hart zijn ingedaald en je eigen geworden zijn, wil je
die vragen naar de Schrift kunnen beantwoorden. Want anders ga je
zitten discussiëren over zaken die niet belangrijk zijn. Dat zal ik straks
nog nader aantonen.
Vieren dat je leeft, vieren dat je eeuwig leven hebt ontvangen, het
leven in de Zoon; dat is de bedoeling van sabbat, van de rustdag. Dan
zou je de zondag best wel eens een ‘Zoondag’ kunnen noemen, de dag
van de Zoon.
U hebt inmiddels wel begrepen dat sabbat en zondag niet hetzelfde
zijn, maar in grote lijnen gaat het wel om hetzelfde.
Het gaat erom dat wij tot het besef komen wat Gods Woord daarover
zegt. Bij mij duurt het een hele tijd voordat dat doordringt. Misschien
bent u anders dan ik en snapt u het eerder dan ik, dat kan ook aan de
verschillen in de opvoeding liggen, maar bij mij duurt het een hele tijd
voordat ik de werkzaamheid van mijn eigen leven op zondag echt
afleg.
114

Gods Woord wil zeggen: Mens, gelovige, je bent geen dwangarbeider
die onder de druk van de commercie en de economie en het werkenwerken-werken en het meer-meer-meer leeft, maar jij, mens, bent een
koningskind! Je bent gesteld in de heerlijkheid van de vrijheid van de
kinderen van God! (Romeinen 8). Zondag is de dag waarop dat je in
het bijzonder wordt aangezegd in de gemeente. Mocht je dat vergeten
zijn en hier hijgend van de drukke werkweek binnenkomen, dan mag
je er hier weer aan herinnerd worden: je bent een koningskind.
Wij doen toch op zondag ook andere kleren aan dan op de andere
dagen? Natuurlijk, als je ze hebt doe je die aan en denkt u in dit
verband ook eens aan een bezoek aan de koningin.
Door het geloof in de Here Jezus zijn wij pas mens geworden.
Ik moet denken aan het boekje ‘Mens worden’ van Otto de Bruine,
waarin hij laat zien dat wij door het geloof in Jezus Christus pas echt
mens worden. Schitterende boodschap: de vrije mens. Ik zou willen
zeggen: beleef dat dan ook en hou dat vast in de week die op deze
zondag begonnen is.
Gebruik je vrijheid niet voor losbandigheid maar laat je ook weer niet
een slavenjuk opleggen, zegt de apostel Paulus in Galaten 5.
Als kind van God ben je niet los van banden. Je hebt een band aan
Christus en dat is een band die alles bepaalt. Maar laat je niet weer een
slavenjuk opleggen. Pas op voor manipulatie, waar die dan ook maar
vandaan komt. Van het podium of van de tv of wat dan ook. Kinderen
van God, wees blij en leef als blije vrije mensen in de Here.
Zondag is de dag om samen te komen in zowel ernst als vrolijkheid,
want dat is helemaal aan elkaar verklonken.
Vrolijkheid en ernst gaan samen. Dat kan ook niet anders, het leven is
veel te ernstig. Zonder de ernst zou je situaties krijgen van ‘leve de
lol’. Dan gaan mensen helemaal ‘uit hun dak’. God wil helemaal niet
dat je uit je dak gaat. God heeft je juist een dak gegeven, daar moet je
niet uit!
De zondag is de dag om samen te komen en in vrolijkheid te vieren
dat God naar je omziet en dat Hij ons zijn Geest gegeven heeft om het
leven van Jezus uit te dragen: ‘Samen zingen, samen zoeken naar het
plan van onze Heer, samen bidden en getuigen, samen leven tot zijn
eer’.
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Toonzetting vanuit Gods Woord
Laten we met elkaar Psalm 122 lezen. Die oude psalmen laten ons zo
prachtig zien wat vieren is. Wat zou het geweldig zijn wanneer u,
vaders, die Psalmen eens een paar keer stevig neerzetten in onze
gezinnen. Als zo’n psalm aan tafel wordt gelezen, dan bepaalt dat toch
je zondag!
Een bedevaartslied. Van David. Ik was verheugd, toen men
mij zei: Laten wij naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in
uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel
samengevoegd is; waarheen de stammen opgaan, de stammen des
Heren.
Een voorschrift voor Israël is het de naam des Heren te loven. Want
daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David.
Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten;
vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten.
Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om
het huis van de Here, onze God, wil ik het goede voor u zoeken.
Bent u het met mij eens dat, wanneer dit lied aan tafel wordt gelezen,
dat dat bepalend is voor de sfeer van de zondag?
Wanneer er thuis wat toestanden zijn met de kinderen of zo (dat
hebben we allemaal wel eens) en je gaat dit Woord lezen, dan kom je
onder de indruk van wat God wil. Als je het Woord niet leest, blijf je
zelf maar aanrommelen en voor je het weet wordt het een verloren
dag, een verpieterde zondag. Lekkere groenten misschien of peertjes
met een stukje rundvlees, maar geestelijk een verpieterde zondag.
Daarom is het heel belangrijk dat wij het woord van God lezen. Ook
dat is vieren!
Vieren is samen zingend ademhalen. Het is eigenlijk ook geweldig om
aan tafel te zingen en niet alleen op zondag. Als de kinderen wat ouder
worden zitten ze je zo’n beetje aan te kijken van: ‘Gaat-ie daar nog
steeds mee door?’ Ja, we gaan gewoon door! Zingen is zo goed!
Zingen legt de belijdenis van het Woord van God in je gezin neer.
Zingen en bidden, daar ademt de Geest in mee. Samen zingend
ademhalen, dat is vieren. Eerbiedig gezegd: het is een luchtje
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scheppen, zodat je zondagavond kunt zeggen: Hè, ik ben een ander
mens geworden, de zondag heeft me goed gedaan.
Concrete invulling
Maar nu de vulling, de invulling van de zondag. Dat ligt zeker zo
moeilijk. We hebben vastgesteld dat het op zondag behoort te gaan om
het eren van de Here Jezus als middelpunt, maar dan houden wij
mensen ons zo graag bezig met de grenzen, met de buitenkant, met de
vragen wat er wel en wat er niet mag. En daar gaat het op sabbat, op
zondag eigenlijk niet om.
Centraal staat de vraag: wat is het doel van deze dag? Wat is het doel
van het vierde gebod? Wat bedoelt God met deze woorden?
Ik denk nu even aan de punten die ik aan het eind van de vorige preek
aan u doorgaf. Ik heb toen gezegd: de bedoeling van sabbat (zoals in
zekere zin ook op de zondag betrokken kan worden) is, dat het een
feestdag is. Dat is een hele opdracht voor ouders.
De zondag is een dag van barmhartigheid. Als er zieke mensen zijn
kun je daarnaar toe gaan. Ga naar je ouders als ze nog leven. Ga
mensen bezoeken die alleen zijn of nodig ze bij je uit. De zondag is
een dag van samenkomst. Een dag van verlossing en een dag van rust.
Knap eens een uiltje, ja, ik geloof zeker dat dat er allemaal mee te
maken heeft!
Als je het hebt over de vulling dan zal ik deze dingen maar noemen
ook.
Maar centraal blijft de vraag: Wat is het doel van de zondag?
De grenzen, dus dat wat we wel of niet doen op zondag, moet ieder
zelf voor Gods aangezicht toepassen. Ons doen en laten moet in
directe relatie staan tot het doel van de zondag, tot de bedoeling die
God met sabbat heeft gegeven. Daar hebben we nu in Gods Woord
genoeg teksten van gelezen.
De Heer zegt heel duidelijk: Ik wil dat je geen zaken doet op zondag.
Dat is toch helder? Daar kun je eigenlijk weinig vragen over stellen.
Maar de grenzen daaraan moet je zelf bepalen, door steeds weer die
vraag voor ogen te houden: Dient wat ik doe de bedoeling van deze
rustdag?
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Jezus en de sabbat
Nu ga ik een paar hoofdlijnen noemen en ik denk daarbij aan Jezus’
omgaan met de sabbat. Het gaat dan juist om die elementen waar de
Joodse Farizeeërs Hem zo gigantisch op aanvielen.
In de achtergrondstudie noem ik ook nog een en ander waarvoor in de
preek geen ruimte is, dingen waar je je van afvraagt: hoort dat ook bij
de zondag? Het viel me op dat me vaak de vraag gesteld werd: ‘Mag
ik nou werken op zondag of niet? Je vertelt continu principes, maar nu
de praktijk.’ Ook daar ga ik in de studie dieper op in.
De eerste hoofdlijn over de invulling van de zondag is deze:
Zinvol is alles wat er toe bijdraagt dat het Woord van God en Jezus
Christus de centrale plaats krijgen in ons leven. Daarmee bedoel ik
dus alles wat dienstbaar is aan het beter leren kennen van Jezus
Christus, van het Woord van God. Maar het kan ook een zekere
ontspanning zijn, waardoor er rust in ons lichaam komt, zodat we
meer open zijn om de dingen van God te ontvangen.
Als we dit principe handhaven, wil dat tegelijk zeggen dat alles wat
dat Woord van God en de dienst aan God van zijn plaats verdrijft,
vermeden moet worden, koste wat het kost. Hoe moeilijk dat ook is.
Het tweede is: als we de vorm van de eredienst op zondag
verwaarlozen, dan zullen we ongemerkt de inhoud ook kwijtraken.
Mensen zien het naar de gemeente gaan op de zondag soms alleen
maar als een vorm. Zij zeggen dat het om de inhoud gaat, om het
prijzen van de Heer.
Kun je vorm en inhoud van elkaar scheiden?
Jezus hield Zich aan de vorm van de sabbat. Zijn discipelen hielden in
eerste instantie de sabbat en de opstandingsdag als een dag om met
elkaar samen te komen en bezig te zijn met het onderwijs der
apostelen, met het breken van het brood, met de gebeden en de
ontmoeting van elkaar.
Als wij de zondag als eredienstdag zouden kwijtraken en er zou geen
andere vaste dag voor in de plaats komen (want we moeten niet teveel
hechten aan een bepaalde dag), dan holt de inhoud van onze
geloofsbeleving achteruit! Het is een trieste zaak als de zondag voor
christenen een ‘vrijetijdsbestedingsdag’ wordt. We hebben zes dagen
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om van alles en nog wat voor onszelf te doen. Wij zijn zeer
bevoorrechte mensen dat de meesten van ons een vrije zaterdag
hebben, die we kunnen besteden aan allerlei dingen. Ik geloof
werkelijk dat, wanneer de zondag gedegradeerd wordt tot een dag
voor vrijetijdsbesteding, we de opdracht uit het vierde gebod compleet
misverstaan.
Deze zaak is trouwens vandaag de dag enorm aan de orde, want bijna
elke dag lees ik in de krant om de roep om de winkels op zondag open
te krijgen. Nu is natuurlijk de vraag wat u zult doen wanneer de
winkels werkelijk op zondag open gaan. Gaat u dan een rokje kopen
of een broek? Of onder de zonnebank? Met die vragen krijg je
natuurlijk te maken, zo praktisch is het christelijke leven nu ook wel
weer.
Waarom beijvert men zich zo om de winkels op zondag open te
krijgen? Omdat veel mensen in deze tijd van de zondag een
uitgaansdag maken. Vermaak en commercie rukken op en dat is
typisch een gebied waar het christelijke element ondergesneeuwd
raakt in onze samenleving.
Zondagsviering als getuigenis
Dit punt wil ik graag onder uw aandacht brengen, want wij zullen daar
allemaal mee te maken krijgen en anders onze kinderen wel. Dat zal
ons paarse kabinet namelijk wel lukken; dat omverhalen van die
christelijke normen en waarden, let maar op!
Het is een teken van de ontkerstening, de ‘ontchristelijking’ van ons
volk. Het christelijke karakter wordt meer en meer uit onze
samenleving verwijderd. Dat kunnen wij niet de wereldse mensen op
hun bord leggen, dat ligt op òns bord.
Het gaat om de christenen en al die christelijke kenmerken. Het gaat
heel minutieus door tot in de kleinste details, zoals het kruisje op de
kerk als tekeningetje in het nieuwe paspoort. Al die elementen van ons
christelijk geloof worden in onze samenleving weggemasseerd, over
de rand gemasseerd en als we niet oppassen gaan we zelf mee.
Steeds meer mensen werken op zondag. Niet omdat dat nodig is, maar
omdat het geld in het laatje brengt. Onze uitgaven zijn zo groot
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geworden dat we ze met die zes dagen niet meer kunnen behappen. De
samenleving ontwikkelt zich steeds verder van God af en in de
richting van geld en goed. Het wordt meer en meer ‘ni Dieu, ni
maître’, geen God, geen meester, alleen de consument. De consument
moet altijd alles wat hij wil kunnen krijgen. Als de consument iets wil,
wijkt alles. De mens stelt zichzelf in het middelpunt.
Dat is nu de reden waarom ik Jesaja 58 heb gelezen. In de
Statenvertaling staan daar de prachtige woorden: ...dat gij uw eigen
wegen niet doet en uw eigen lust daar niet in vindt.
In onze tijd zal de christelijke gemeente juist ook door de
zondagsviering getuigenis geven van de ware zin van het leven,
getuigenis geven van Wie er nu werkelijk bij ons in het middelpunt
staat. Christenen moeten weigeren zich te laten meeslepen door de god
van de mammon (het geld) en door al die andere goden die, zodra we
de samenkomst verlaten (en misschien zelfs al tijdens de samenkomst)
een beroep op ons doen.
Ik geloof dat wij een bepaalde christelijke levensstijl moeten
ontwikkelen. Ik wil pleiten voor een christelijke levensstijl die zich
onderscheidt, juist ook op de zondag, zoals de Here Jezus dat deed bij
de genezing van die man die achtendertig jaar ziek was. Vol
barmhartigheid genas Hij een mens in nood. En vol liefde sprak Hij
zelfs tegen die aanklagende mensen over het werk dat zijn hemelse
Vader deed en tot op de huidige dag nog doet.
Daar ligt ook onze opdracht, zeker ook voor wat betreft de zondag.
Juist de Here Jezus heeft ons laten zien dat je onderscheid moet maken
tussen wat God met het vierde gebod bedoelt en wat de mensen met
hun regeltjes ervan maken.
Samenkomst
Nu het laatste: als onze regeltjes de bedoeling van God met de rustdag
verduisteren, dan moeten we gaan leren om ons aan zijn bedoeling te
houden.
Het gaat steeds om deze vraag: Is wat ik doe bevorderlijk voor een
bijbelse viering van de zondag? Laten we daarom de zondag zoveel
mogelijk doorbrengen in de kring, in de sfeer, in de geestelijke
omgeving van de broeders en de zusters, van hen die met ons het feest
kunnen meevieren.
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De zondag is een feestdag die je beleeft met feestgangers. Het is mijns
inziens ondenkbaar om op zondag bijvoorbeeld in een voetbalstadion
te gaan zitten en net te doen of dat onze levenssfeer is.
Hebreeën 10 geeft ons de regel dat we onze samenkomsten niet zullen
verzuimen. Ik geloof dat we daarmee heel de zondag bepalen, de
zondag als een feestdag voor de Here.
Laten we biddend leren hoe we het feest van de zondag mogen vieren.
Want als je feest viert op zondag (ernstig en vrolijk), dan zeg je na
afloop: ‘Het was goed vandaag, een goede dag, ik kan er weer
tegenaan’. Mijn gebed is dat God ons zo dat feest leert vieren.
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10. ENIGE INLEIDENDE GEDACHTEN
BIJ HET VIJFDE GEBOD
Het vijfde gebod (I)
Exodus 20:1,2 en 12
Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land
Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de
HERE, uw God, u geven zal.
Deuteronomium 5:16
Eer uw vader en uw moeder, zoals de HERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw
dagen verlengd worden en het u wèl ga in het land, dat de HERE, uw God, u
geeft.
Efeze 6:1-4
Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw
vader en uw moeder - dit is immers het eerste gebod, met een belofte - opdat het u
wel ga en gij lang leeft op aarde.
En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de
terechtwijzing des Heren.

Alleen voor kinderen?
Enkele jaren geleden heb ik vanuit de gelezen teksten in Efeze 6 vier
preken gehouden over de christelijke opvoeding. Ik ben van mening
dat dit onderwerp zo belangrijk, zo praktisch en zo noodzakelijk is in
onze tijd, dat ik het bij de behandeling van het vijfde gebod uit de wet
ook niet in één prediking af kan.
Vandaar dat ik nu een paar grote lijnen wil trekken, beginnend met
deze vraag: over wie gaat het vijfde gebod? Over de kinderen of over
de ouders? ‘Nou,’ zult u zeggen, ‘dat is toch helder? Er staat dat ze de
ouders moet eren. Dus het is duidelijk dat de kinderen het eerst
worden aangesproken: Eer úw vader en uw moeder’.
Maar (als we dat even tot ons door laten dringen) is het eigenlijk niet
vreemd dat God dat in zijn wet moet schrijven? Moet God dat nu aan
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kinderen opdragen? Eerbied voor ouders is toch heel menselijk en
vanzelfsprekend? Je vindt het, voor zover ik weet, in alle culturen. Ik
ben wel niet zo’n cultuurmens, maar in de meeste culturen waarvan ik
weet, (bijvoorbeeld Rusland en China) is er eerbied en respect voor de
ouders.
Het is toch heel natuurlijk om je ouders te eren? Maar als het dan zo
gewoon menselijk is, dan is er direct weer een volgende vraag aan
vastgekoppeld. Namelijk: wat is dan het bijzondere, wat is dan het
evangelie in dit gebod? Daarmee hebben we dan de eerste hoofdlijn te
pakken. Het vijfde gebod bewaart ons voor verkeerde (groeps)verhoudingen. De meest algemeen-menselijke verhouding is die van
ouders en kinderen in het gezin. Daar kan heel wat fout gaan! Om het
nu goed te laten gaan gaf God dit vijfde gebod.
Maar (en daarom heb ik het ook zo bewust gelezen) dat vijfde gebod
staat wel in een directe relatie tot het eerste gebod, tot hetgeen God
allereerst heeft gezegd: Ik ben de HERE uw God. En onder die
woorden komt direct de opdracht: eer uw vader en uw moeder.
Eigenlijk kan je niet een van de geboden lezen zonder het eerste gebod
erbij te lezen. Het eerste gebod is het kader voor het vijfde gebod. Het
gaat hier in het vijfde gebod om ordelijke, door God gewilde
verhoudingen, waarbij God èn mens tot hun recht komen. Als wij dit
gebod daar los van maken en het apart willen nemen, komen we in de
problemen. Het gaat hier, als je het van hoog naar minder hoog zou
mogen zeggen, om de verhouding God - ouders - kinderen. Die trits
zit erin.
Natuurlijk, het is duidelijk dat God hier in eerste instantie de kinderen
aanspreekt op versterking van de band met de ouders.
Wij zijn trouwens allemaal kinderen. Als je geen ouders meer hebt
omdat ze niet meer leven, kun je ze nog wel eren. Dit gebod houdt niet
op wanneer je ouders overlijden. Ik heb mijn beide ouders niet meer,
maar ik heb door de jaren heen geleerd om hen te eren.
Eren zonder dwang
Het is wel een heel proces voor kinderen. Het is ook een zeer centraal
gebod. Er wordt wel gezegd: het is het eerste gebod van de tweede
tafel. Dan zou de eerste tafel met de eerste vier geboden gaan over de
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omgang met God en de tweede tafel, het tweede gedeelte van de wet
over de omgang met de mensen.
Eer uw vader en uw moeder. Dat is duidelijk een oproep aan kinderen.
Het vijfde gebod is vaak zo gebruikt maar ook misbruikt, namelijk
door te zeggen: ‘God wil het, dus: eren! Het staat in de bijbel en
daarmee basta!’ Dan wordt Gods gebod gebruikt als een stok achter de
deur om eerbied voor de ouders af te dwingen.
Ieder die God werkelijk kent, weet natuurlijk dat het zo niet werkt bij
God. Dwingen en eren staan haaks op elkaar. Dwingen is het middel
van macht en pressie, terwijl eren voortkomt uit de erkenning van
liefde en gezag.
Waar dwang heerst, is het Evangelie niet de drijfveer. Waar dwang en
manipulatie heerst is de Heilige Geest niet de drijvende kracht. Dwang
perst je in een keurslijf, terwijl de geboden van God juist gegeven zijn
om de mens vrij te zetten. Daarmee is het ook begonnen: Ik ben de
God, die u uit het diensthuis bevrijd hebt, die u uitgeleid hebt. Als
God ons nu bevrijd heeft aan de ene kant, zou Hij ons dan aan de
andere kant een keurslijf insturen? De geboden zijn bedoeld om
vrijheid te scheppen in het gezin.
Nu is vrijheid iets volslagen anders dan losbandigheid. Het heeft ook
niets met elkaar te maken, integendeel. Daarom moeten we altijd
zoeken naar het antwoord op de vraag: wat is nu het Evangelie in dit
gebod?
Iemand zei tegen me: ‘Jij spreekt over de tien geboden op een manier
zoals ik ze nog niet eerder heb horen uitleggen’. Dat kan. Als ik deze
geboden lees, zoek ik steeds naar één ding en dat is: wat is het
bevrijdende, wat is het Evangelie, wat is de blijde boodschap in deze
woorden? Ik geloof namelijk uit het diepst van mijn hart dat deze
woorden gegeven zijn om het in ons leven goed te maken, naar Gods
wil te maken. Dat is de kerngedachte waar ik van uitga. Daarom
geloof ik dat we het antwoord moeten zoeken op die vraag. Wat is in
dit gebod de blijde boodschap, ook voor kinderen?
Er staat ergens in een van de Psalmen (Psalm ? : ?) dat de mensen
worden opgeroepen om te zingen: ‘Hoe lief heb ik uw wet’. Hebt u
daar wel eens bij stil gestaan? Als de wet nu werkelijk een soort
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slaghout zou zijn, waar je af en toe eens een dreun mee uitdeelt, dan
zou er toch geen kind en geen mens zijn die God gaat toezingen:
‘Here, hoe lief heb ik uw wet!’ Dus er moet iets zijn in die wet dat de
liefde van God in ons leven brengt. Iets, waardoor we reageren naar de
Here: ‘Here, hoe lief heb ik uw wet’.
Daar zoek ik naar in de voorbereiding van zo’n prediking: wat zit er
nu in het vijfde gebod waardoor ouders èn kinderen, kinderen èn
ouders gaan zingen over dit gebod?
‘Prikkelende’ ouders
Daar kom je in één preek natuurlijk niet uit, daarom nu een eerste
aanzet.
De vraag voor ons, ouders, is deze: hoe reageren onze kinderen op
onze toepassing van het vijfde gebod? Dat is de grote hamvraag. Is er
bij hen ergernis of begrip? Dat bedoel ik natuurlijk structureel, niet
incidenteel. We hebben gelezen in Efeze 6: Vaders, prikkelt uw
kinderen niet. Dat is een woord van God. Maar het staat daar in een
context, in een vorm waarin we ook als volgt kunnen vertalen: vaders,
weest niet zo dat u voortdurend uw kinderen prikkelt.
Als je op een zeker moment tegen je kind moet zeggen: ‘Zo kan het
niet verder, dit gaat fout! Stop er nu mee!’ Dan zou je kunnen zeggen:
het kind raakt ervan geprikkeld. Natuurlijk raakt hij daarvan
geprikkeld, dat moet ook, want anders slaat hij straks met de verzenen
tegen de prikkels, dan slaat hij tegen dingen die nog veel meer pijn
doen. Als je thuis niet leert om te zeggen dat er grenzen in het leven
zijn en je kind wordt bandeloos opvoed, dan zal die zijn verzenen
tegen de prikkels slaan. En dat doet veel meer pijn dan thuis, want die
prikkels buiten zijn niet gedreven door liefde. Maar de prikkels binnen
zijn gedreven door liefde.
Stel voor dat u aan mijn kinderen vraagt: ‘Heb je je ooit eens
geprikkeld aan je vader?’ Dat mag u gerust eens doen en dan zullen ze
zeggen: ‘Ja, heb ik wel eens gedaan!’ Daar ben ik van overtuigd.
Natuurlijk, want soms moet je in het leven van een kind zeggen: ‘Tot
hier toe en niet verder’.
Vaders of moeders van was, die zijn niets waard. Er zullen natuurlijk
in de opvoeding incidenten zijn. Het gaat allemaal niet zo eenvoudig.
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Maar ik heb het nu over het structurele. Wanneer onze kinderen zich
structureel aan onze opvoeding ergeren, kunnen ze in de zin van Efeze
6 verbitterd worden. Als onze kinderen onder onze opvoeding
verbitterd raken, een soort voortdurende ergernis over hun vader of
moeder in hun leven meedragen of als onze kinderen als het ware
ingepakt worden in het keurslijf van het kleine gezinnetje, dan geloof
ik dat ik ten diepste toch verkeerd omga met dat vijfde gebod.
Daarom geloof ik dat het in het vijfde gebod gaat om de kinderen èn
de ouders. Kinderen zullen ouders eren, maar ouders zullen die eer
ook waard moeten zijn.
Het vijfde gebod is een liefdesgebod. Het hele gebod van God staat in
het kader van liefde. Het gaat om de liefde tot de naaste, en ouders en
hun kinderen zijn elkaars eerste naasten.
Iemand zegt: ‘Ja, maar ik heb God toch lief?’ Dan zegt de bijbel: dat
kun je laten zien door liefde aan je naaste. Dat is de wijze waarop wij
Gods liefde tonen. Onze liefde tot God wordt zichtbaar in ons omgaan
met onze naasten, met onze kinderen. Mag ik het eens zo zeggen, naar
de ouders gericht: ouders zijn Gods representanten op aarde.
Brugfunctie
Ouders staan als eersten onder het eerste gebod. Nog voordat de
kinderen iets weten van God, die iets of iemand uit wil leiden, staan
de ouders onder het eerste gebod. Dat geeft ons, vaders en moeders,
grote verantwoordelijkheid.
Het vijfde gebod zegt dat ouders een heel bijzondere plaats innemen:
als het ware tussen God en de kinderen in.
Ouders zijn de verbindende schakel, allereerst voor wat betreft het
natuurlijke leven, want zonder ouders is er geen mens, zelfs in onze
moderne-techniek tijd nog niet. Maar ouders zijn ook de eerste schakel
in ons geestelijk leven. Het vijfde gebod tilt de verhouding van ouders
ten opzichte van kinderen en kinderen ten opzichte van ouders uit
boven het natuurlijke, boven het biologische. Het gaat niet in eerste
instantie om de verwekking, maar om de verantwoordelijkheid. Dit
gebod brengt het gezin in relatie tot God en in relatie tot zijn wil.
Het is Gods plan dat gelovige ouders hun kinderen met de Here in
aanraking brengen. Ik geloof trouwens dat het Gods plan is dat alle
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ouders hun kinderen met de Here in aanraking brengen. Maar je kunt
daaraan niet voldoen als je Hem zelf niet kent. Dus spreekt Hij Israël
aan, dus spreekt Hij de gemeente aan.
Uit heel wat bijbelteksten kunnen we concluderen dat ouders een
unieke plaats in het leven van hun kinderen hebben. Vanwege die
bijzondere plaats worden kinderen opgeroepen om hun ouders te eren.
Om hun plaats in het leven en om hun gezag in het leven te erkennen.
Gave en opgave
Eren is niet hetzelfde als liefhebben. Liefhebben gaat nog een stap
verder.
Het vijfde gebod gaat dus over gezag en over gezin. Ik geloof dat dit
gebod nog verder gaat dan de banden van het gezin alleen, maar we
beperken ons nu tot gezag en gezin, gehoorzaamheid en geduld.
Dat klinkt allemaal mee in dat eenvoudige woord: eer uw vader en uw
moeder. Hoe hoor ik dat dan meeklinken? Door de hele bijbel te lezen.
Dat lees je niet in dat ene vers. Daarvoor moet je de hele Schrift lezen.
In het boek Psalmen (denkt u maar aan Psalm 78) en in
Deuteronomium staat nog meer over ouders. Ook het Nieuwe
Testament moet je breder lezen, er is zoveel over te vinden wat er
allemaal bijhoort.
Wij, ouders, dragen geweldig veel over in het leven van onze
kinderen. Dat moeten wij goed beseffen. Het godsbeeld dat onze
kinderen hebben of krijgen wordt voor een deel gevormd, wordt voor
een deel begrijpelijk of onbegrijpelijk door hoe wij de Here uitdragen
of dat juist niet doen.
Kinderen zijn immers voor een groot deel op hun ouders aangewezen
voor hun kennis van de Here God. Bij de ouders begint het: bij de
moeder en bij de vader. Zij gaan voor hun kinderen bidden. Daar is al
een zegen, nog voor het kind dat weet. Mijn moeder vertelde mij (toen
was mijn vader al lang gestorven): ‘Jouw vader bad al voor je toen je
nog bij mij was’. Dus toen ik nog bij haar in de baarmoeder was. Dat
hoorde ik veel later pas. Toen dacht ik: wat geweldig is dat. Als je dat
later hoort is het niet zo moeilijk om zo’n vader te eren, lijkt me.
Ouders hebben dus een wezenlijke taak, staande tussen God en
kinderen. Kinderen krijgen (moderne mensen zeggen ‘kinderen
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nemen’, maar dat is natuurlijk onzin) is een gave, maar ouderschap is
een opgave. God heeft ons daarin verantwoordelijkheid gegeven,
waaraan wij ons niet mogen onttrekken. Wij mogen geen slappe
vaders en moeders zijn. Wij mogen ook niet onze kinderen maar een
beetje laten aanrommelen. Wij staan onder dat woord: Ik ben de
HERE uw God.
God zegt tegen ouders: Ik wil dat je ze Mij leert kennen. Ik geloof met
heel mijn hart dat de eerbied van kinderen voor hun ouders groeit als
zij in het leven van vader en moeder God hebben ontdekt. Met alle
falen, fouten en gebreken, want die zijn er vele.
Misschien is opvoeding wel de moeilijkste taak die God aan gelovige
ouders geeft. Het lijkt wat overdreven, als ik dat zo zeg, maar ik vind
het niet eenvoudig. Ondanks al onze fouten maakt God Zichzelf in de
ouders aan kinderen bekend. Is het niet geweldig, dat God dwars door
mijn moeilijkheden en gebreken heen, terwijl Hij aan mijn hart werkt,
mij toch gebruikt om voor mijn kinderen een vader te zijn en hen zo
een beeld van de hemelse Vader geeft? Wonderlijk!
Dat zouden wij nooit doen. Wij zouden eerst eens wat diploma’s
vragen. Wij zouden eerst kijken of het allemaal wel lukt met die
mensen.
Grote verantwoordelijkheid
Wanneer ouders in hun opvoeding nalaten om Gods representanten te
zijn, wordt het heel erg moeilijk en soms onmogelijk om hen te eren.
Ik heb gelezen en gehoord van ouders die hun kinderen dingen hebben
laten doen, die te erg zijn om door te vertellen, waarvan ik inderdaad
denk dat die ouders het zichzelf onmogelijk maken om geëerd te
worden. Oneerbare ouders, die heb je dus.
God verwacht wel degelijk wat van de ouders bij dit vijfde gebod.
God verwacht goedheid. Dat staat in heel Efeze 6. Als je Efeze 6 leest
dan blijkt duidelijk: God verwacht dat de geest van Christus zich in je
gezin representeert. God verwacht een goede aard van ouders. God
verwacht van ouders dat ze bereid zijn zichzelf op het altaar te leggen
terwille van hun kinderen.
Ik weet dat hier veel praktische vragen over leven. Bijvoorbeeld deze:
‘Kan ik of moet ik van God nu mijn ouders eren als ze mij het zicht op
God bijna ontnomen hebben?’
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Een ander zegt: ‘Ik heb zoveel negatieve ervaringen gehad in mijn
opvoeding, hoe geef ik dit gebod nu handen en voeten?’
Weer een ander zegt: ‘Ik ben een alleengaande ouder. Ik ben een
vrouw, ik heb geen man. Of ik ben een man, ik heb geen vrouw. Wat
verwacht God van mij?’
Ouders moeten hun kinderen inspireren, niet irriteren. Daar heb ik
indertijd eens in een boekje vanuit Efeze 6 mijn beste gedachten over
gegeven (‘Thuis, een veilig nest, De Regenboog, 1993).
Nu is het mooie dat opvoeding naar twee kanten werkt. Zo levendig
als kinderen zijn, zo levendig is de opvoeding als het goed is. Je
kinderen veranderen en je moet zelf mee-veranderen. Je kinderen
worden groter en je moet zelf mee-vergroten van binnen. Paulus zegt
terecht: ‘Waarom is het zo smal bij je van binnen?’
Als je kinderen groter worden zul je van binnen ruimer worden. Want
je hoort en ziet ze dingen doen waarvan je denkt: Oei, dat zou ik nooit
gedaan hebben. Of andersom!
Ik zeg wel eens tegen de kinderen: Dat heb ik allemaal al gedaan, doe
dat nou niet! Ik heb bijvoorbeeld behoorlijk stomme dingen gedaan
met Oud en Nieuw. En ik heb tegen de jongens gezegd: Doe dat nou
niet, dat is gevaarlijk. Toch zullen ze ’t soms zelf uit moeten vinden.
Maar goed, mijn beste gedachten hierover kunt u lezen in het
genoemde boekje.
In de volgende preek wil ik me verdiepen in deze centrale vraag: wat
zegt het vijfde gebod over Gods bedoeling voor kinderen en ouders in
de gebrokenheid van ons bestaan?
Ik eindig deze preek met een stelling en ik zou zeggen, denk daar eens
diep over na, wees er mee bezig.
Deze stelling: Een kind weet niet wat het ouderlijk huis betekent,
voordat het dat heeft verlaten. Evenmin als het weet wat ouders zijn,
voordat het zelf kinderen heeft.
Here, bouw onze gezinnen, naar Uw plan, naar Uw bedoeling. Bouw
ons in Woord en Geest. Here, bouw mij, bouw ons in genade en
waarheid onder de zekerheid dat U zegt: Ik ben de HERE, uw God.
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Vader, zo bid ik dat deze gedachten uit Uw Woord ons mogen treffen
en ons in onze gezinnen mogen aanvuren om te doen wat U van ons
vraagt. Om Jezus’ wil en tot Jezus’ eer. Amen.
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11. GEZIN, GEZAG EN DE GRENZEN
Het vijfde gebod (II)
Exodus 20:12
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de
Here, uw God, u geven zal.
Leviticus 19:3
Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden:
Ik ben de Here, uw God.
Lev. 20:8-10
Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de Here, die u heilig.
Wanneer er iemand is, die zijn vader of zijn moeder vervloekt, die zal zeker ter
dood gebracht worden; zijn vader of zijn moeder heeft hij vervloekt, zijn
bloedschuld is op hem.
Psalm 78:1-8, 10-11
Een leerdicht van Asaf. Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer, neigt uw oor tot de
woorden van mijn mond;
ik wil mijn mond tot een spreuk opendoen, ik wil aloude verborgenheden
verkondigen.
Hetgeen wij gehoord hebben en weten, en onze vaderen ons hebben verteld,
dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het
volgende geslacht des Heren roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die Hij
gewrocht heeft.
Hij richtte een getuigenis op in Jakob en stelde een wet in Israël, die Hij onze
vaderen gebood hun kinderen te leren,
opdat het volgende geslacht die zou kennen, de kinderen, die geboren zouden
worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen:
opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten
maar zijn geboden bewaren;
en niet worden gelijk hun vaderen, een weerbarstig en weerspannig geslacht, een
geslacht, onstandvastig van hart, en welks geest niet trouw was jegens God.
Zij onderhielden Gods verbond niet, zij weigerden in zijn wet te wandelen
en vergaten zijn werken en zijn wonderen, die Hij hun had doen zien.
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De plaats van de ouders
Wat een massieve begrippen komen er zo uit de bijbel op ons af. Het
gaat in het vijfde gebod over eren en gehoorzamen. Dat lees je er niet
één, twee, drie in; het woord ‘gehoorzamen’ wordt hier niet gebruikt.
Maar om de diepere lagen in dat vijfde gebod goed te kunnen
begrijpen, moeten we wat dieper graven, ook in andere delen van de
Schrift.
Eren, gehoorzamen, gezag, respecteren...! Wat een woorden! Daar
moet je vandaag de dag mee aankomen! Maar als de bijbel er nu over
spreekt, hoe past u dat dan toe in het dagelijks leven als vader en
moeder? Hoe past u, hoe pas jij het vijfde gebod toe voor uw, voor
jouw gezinsleven?
In de vorige preek heb ik geprobeerd te laten zien dat het in het vijfde
gebod niet alleen gaat om een goede verhouding met de ouders, maar
dat het vijfde gebod alles te maken heeft met het eren en dienen van
de Here God. Daarom heb ik toen gezegd: het vijfde gebod staat in het
licht van het eerste gebod, in het licht van de woorden: ‘Ik ben de
HERE uw God die u uit het diensthuis uitgeleid heb’. Je kunt het
vijfde gebod dus niet goed begrijpen als je het licht van het eerste
gebod er niet op laat vallen.
Nu gaat het natuurlijk in eerste instantie om de eer die aan vader en
moeder verschuldigd is. God roept hier kinderen op om hun vader en
moeder te eren.
Het is opmerkelijk dat we hier in het Oude Testament niet over ouders
lezen, maar over vader en moeder. Paulus en ook de andere apostelen
schrijven vaker het samenvattende woord ‘ouders’. Het is helemaal
niet gewoon dat de moeder genoemd wordt en zeker niet in het Oude
Testament. In Leviticus 19:3 wordt de moeder zelfs uitdrukkelijk als
eerste genoemd, als degene die ontzag en respect verdient in het gezin.
Daar moeten wij iets van leren. Wij moeten leren dat bij God de
moeder niet op het tweede plan staat. Het is niet: God, vader, moeder.
Ik weet wel dat er een gezagsverhouding is, waarin de man het hoofd
is van het gezin. De man is voor God relationeel direct aanspreekbaar
voor de zaken, die er in zijn gezin gebeuren. Maar als het in deze zin
om het eren gaat, dan verdient de moeder evenveel eer en respect als
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de vader. Beiden hebben natuurlijk een onderscheiden plaats en een
onderscheiden taak in het gezin. Maar als het gaat om eer, om respect,
dan vindt God dat zij evenveel verdienen.
Nu kan het in de dagelijkse gezinspraktijk voorkomen dat de kinderen
wel eens misbruik maken van het feit dat de moeder niet altijd in staat
is om haar woorden kracht bij te zetten zoals de meeste vaders dat
kunnen.
Een moeder is meestal (niet altijd) lichamelijk de zwakkere.
Een moeder staat ook vaak dichterbij het kind. Zij is veel meer met de
kinderen bezig. Van baby tot peuter tot puber: altijd is die moeder
daar. Vader gaat naar zijn werk, is bezig met dit en dat, maar die
moeder is er altijd. Zij wordt voor veel kinderen zo gewoon dat zelfs
dat kleine beetje afstand (dat toch nodig is om respect op te brengen)
bij sommige kinderen eigenlijk ontbreekt. Bij vader ligt dat wel
anders, maar moeder... ach, moeder is zo gewoon...
Maar het vijfde gebod leert ons dat dit voor God niet telt. Zo denkt
God niet. Eren heeft niets te maken met respect voor de spierballen.
Eren houdt verband met de plaats die God aan ouders in het gezin
geeft, een plaats van gezag. En dat geldt evengoed voor adoptiefouders en pleegouders.
Ouders hebben iets te zeggen
De begrippen eren en gezag hebben eigenlijk alles met elkaar te
maken. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament blijkt daar een
duidelijk verband. Wat betekenen die woorden eigenlijk?
Het woord ‘gezag’ komt van zeggen. Ouders zijn mensen die iets te
zeggen hebben, tenminste als het goed is. De Here heeft bedoeld dat
ouders het getuigenis over hoe God is, doorgeven en voorleven aan
hun kinderen. Dat is het allerbelangrijkste, de kern van het leven waar
veel mensen aan voorbij lopen. Of je ouders je bijvoorbeeld naar de
juiste school sturen is wel belangrijk maar niet centraal. Maar dat
ouders je met de Schepper in aanraking brengen, dat ouders je
voorleven wie God is en dat ouders je laten zien en vertellen wat het
leven inhoudt, daar gaat het om. Alle aspecten van het leven komen
normaal gesproken in een gezin aan de orde.
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Ouders leren je je weg vinden in die moeilijke wereld van het leven.
Ouders zijn mensen die iets te zeggen hebben. Ouders zijn mensen die
aan hun kinderen doorgeven hoe God zijn weg in hun leven is gegaan.
Ouders zijn mensen met een opdracht. Het is hun zorg en
verantwoordelijkheid dat Gods geschiedenis met het gezin doorgaat
met de kinderen. Het is Gods opdracht voor vaders en moeders dat de
Here in hun gezinnen geëerd wordt. Dat is even wat: dat onze
kinderen kinderen van God kunnen worden. Dat is onze opdracht!
Die opdracht gaat natuurlijk volkomen boven ons vermogen uit. En
weet je wat nu zo vreemd is? Ik heb ontdekt dat bijna elke opdracht
die God ons geeft, boven ons vermogen uitgaat.
De Here stelt geen eenvoudige dingen.
Onmogelijk?
Nu zijn er elf mannen en die vinden het verschrikkelijk dat ze afscheid
moeten nemen van de Here Jezus. Dan zegt Hij: Gaat dan henen,
maakt al de volken tot mijn discipelen! (Mattheüs 28:19) Zie je ze
staan bibberen met die beentjes? Wij... met zijn elven, moeten wij die
hele wereld... tot discipelen! Laten we ze dan kerkleden maken, dat is
makkelijker, maar discípelen, volgelingen van Jezus...!
Jezus geeft een onmogelijk moeilijke opdracht, maar het is een
sandwich-opdracht: het is als de kaas tussen twee boterhammen in.
Want de sandwich is dat Jezus eerst zegt: ‘Mij is gegeven alle macht
in hemel en op aarde’ (vs 18). Dan komt de grote opdracht, direct
gevolgd door: ‘Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der
wereld’ (vs 20).
Vaders en moeders, als je (net als ik) wel eens zit met die enorme
opdracht van de opvoeding van je kinderen, denk er dan aan hoe
geweldig het is dat God zegt: Zie Ik ben met u. Al de dagen. Want wij
kunnen die opdracht niet vervullen. Misschien u dan nog wel, maar ik
niet. Wij kunnen niet die volle opdracht van opvoeding van onze
kinderen vervullen zoals God dat van ons vraagt. Hoe moet het dan?
Wij moeten doen wat wij kunnen en wat je niet kan, daarvoor heb je
geloof en gebed nodig. Daarvoor moet je God vertrouwen en Hem
verwachten.
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Wij kunnen onze kinderen niet tot kinderen van God maken.
Onmogelijk! Corrie ten Boom zei: ‘God heeft geen kleinkinderen’. Hij
heeft kinderen, wedergeboren kinderen. Toch worden wij als ouders
door de Here erop aangesproken dat het heil van zijn Zoon ook mijn
zoon en mijn dochter kan bereiken. God spreekt ons als ouders erop
aan dat onze kinderen het heil van God ontvangen. Daarvoor wil God
ons gebruiken. Dat maakt ons, ouders, aan de ene kant groot. Het
maakt je groot als je staat tussen God en je kinderen. Aan de andere
kant maakt het je heel klein. Omdat je voelt hoe onmachtig je daarin
ben. Dat is een wonderlijk gegeven.
Jonge mensen denken vaak: ‘Mijn vader en moeder hebben het altijd
maar makkelijk!’ Nee, nee, die vaders en moeders hebben het
helemaal niet makkelijk! Ze zitten met een enorme opdracht en ze
voelen zich vaak volkomen onmachtig.
Ouders zijn als het ware gevorderde leerlingen die de jonge
medeleerlingen (eerstejaars) een eindje op de goede weg helpen. Zo
hebben ouders zeggenschap over hun kinderen.
Oorsprong van het ouderschap
We moeten als ouders voorzichtig zijn met het gezag dat we hebben
gekregen. Denk niet dat je het nu altijd voor het zeggen hebt in het
leven van je kind. Dat kind groeit op. Je mate van
verantwoordelijkheid en de mate van invloed veranderen naarmate het
kind ouder wordt.
Je hebt gezag, maar dat is verleend gezag. Het is ons door God
gegeven. Het is geleend gezag, dat wil zeggen: het is niet van ons zelf.
We hebben het in het leven van ons kind voor het zeggen omdat God
het zo wil, maar het is begrensd. Die grenzen zijn dat het verleend is
door God en dat het geleend is van ons uit. Hij wil het zo. En binnen
de begrenzingen van Gods zorg voor een gezin roept Hij dan de
kinderen op om hun vaders en moeders te eren.
In het Hebreeuws wordt voor eren een woord gebruikt dat in de
grondbetekenis aangeeft dat iets zwaar is. Eren heeft met gewicht te
maken, niet in kilo’s maar in aanzien. Iemand die geëerd moet
worden, dat is iemand ‘van gewicht’.
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Dat wil dus helemaal niet zeggen dat vaders en moeders gewichtig
over zichzelf moeten doen. Maar zij zijn door God (tijdelijk) boven de
kinderen gesteld en dat geeft ze iets van de eer, van het ‘gewicht’ van
God. Zo komt hun eer toe. God heeft het zo gewild, wat we zien in het
vijfde gebod.
Prachtig is het om in dit verband Efeze 3:14-15 te lezen. Letterlijk
staat daar:
De Vader (der lichten) aan wie alle vaderschap in de hemelen
en op de aarde zijn naam ontleent.
Mijn vaderschap moet zich dus reflecteren naar dat van God en niet
naar wat ik bij andere vaders of bij mijn eigen vader gezien heb.
Vaderschap verdient die naam pas voor zover dat in relatie staat met
de Vader. Dat is een geweldige verantwoordelijkheid voor vaders en
moeders. Van Godswege komt dan ook aan vaders en moeders de eer
toe van hun kinderen. Hij geeft hun dat gewicht.
Moeilijke ouders
Je ouders minachten wordt in de bijbel (we hebben daarover gelezen)
als een zeer ernstige zonde aangemerkt. De bijbel waarschuwt ernstig
tegen het vervloeken van je vader of moeder.
Nu kan je denken: ‘Nou ja, zo ver gaat het bij mij niet. Ik mag ze niet,
maar ik vervloek ze nou ook weer niet. Ik wil verder niets met ze te
maken hebben, maar ik vervloek ze niet’. Dan moet ik u toch iets
zeggen uit mijn studie. Bij het woord vervloeken in het Hebreeuws
gaat het niet allereerst om vloeken, maar om het begrip minachten,
verachten. Dat is wat er gebeurt als je je neus ophaalt voor je ouders
en doet alsof ze lucht zijn.
Om zulke dingen gaat het in Ex. 21:17, Lev. 20:9, en Spr. 20:20,
wanneer het woord vervloeken gebruikt wordt.
Maar als je nu het huis uit bent en je ouders zijn oud en moeilijk
geworden? Sorry voor de ouderen, maar ik moet zeggen dat oudere
mensen vaak niet makkelijker worden. Behalve wanneer de genade
hen zacht maakt.
Ik heb dat in het leven van mijn eigen moeder ontdekt. Hoe ouder
mijn moeder werd, hoe milder en dat is echt niet gewoon. Ik kom
soms heel oude mensen tegen die spijkerhard zijn en nog jaloerser dan
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vroeger. Het is werkelijk de genade van God als je in je ouderdom
zacht en mild mag worden of blijven.
Hoe moet je nu als kind omgaan met ouders die hard zijn geworden of
moeilijk zijn geworden door het leven? Ik noem u Spr. 23:22-25 in dit
verband.
Luister naar uw vader, die u heeft verwekt; veracht uw
moeder niet, wanneer zij oud geworden is.
Koop waarheid en verkoop ze niet, wijsheid en vermaning en
verstand.
De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze
verwekte, verheugt zich over hem.
Mogen uw vader en uw moeder zich verheugen, moge zij, die u
baarde, zich verblijden.
In vers 22 staat dat kinderen zelfs voor een lichamelijk en psychisch
afgetakelde moeder (dit geldt natuurlijk ook voor een vader) respect
zullen hebben. Als de spiegel van het leven van je ouders nu beslaat
en het leven van je oude vader of moeder verstilt, of hun denken
verduistert of versluiert, dan vervullen wij Gods gebod door hen hoog
te achten.
Dat is zeker niet makkelijk voor kinderen. Toch is het Gods gebod. De
heerlijkheid die ouders van God ontvingen blijft, ook al ontluistert hun
aardse leven en gaat de glans eraf. Als ouders niet meer kunnen
functioneren, dan nog zullen wij hen eren.
Dat maakt tegelijk dit gebod heel erg actueel. In onze tijd horen we
steeds meer stemmen opgaan om ons van ‘ontluisterd leven’ te
ontdoen. Ik hoef het begrip euthanasie maar te noemen en u weet wat
ik bedoel. Het kan ook anders. Ergens las ik deze woorden: Mijn kind,
verzorg uw vader in zijn ouderdom en bedroef hem niet in uw leven.
Indien hem het verstand begeeft, houd hem dat dan ten goede en
wacht u met al wat uw vermogen is dat gij hem niet onteert.
Ere wie ere toekomt
Samenvattend: wat is eren van je ouders? Dat is: ze de plaats geven
die God vindt dat hen toekomt. Dat is: als kind het onderricht van je
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ouders ter harte nemen, luisteren naar wat ze te zeggen hebben en hen
gehoorzamen. Eren is achting tonen in woord en daad.
Jonge mensen, mag ik jullie eens wat vragen? Wanneer opa en oma
(als je die nog hebt) binnenkomen en jou een hand geven, ga je dan
staan of blijf je zitten? Vroeger zou elk jong mens gaan staan als opa
of oma de kamer binnenkwam. Daar zat iets van achting in.
U zegt misschien: ‘Dat zijn vormen. Dat heeft niets met je hart te
maken’. Dan zeg ik: Lees de studie, lees de bijbel, het heeft wel
degelijk met je hart te maken.
Want als we de vormen kwijtraken die inhoud hebben, raken we de
inhoud kwijt.
Je kunt water niet in je handen bewaren. Dat gaat er doorheen, daar is
een vorm nodig. Je hebt vorm nodig om eer aan je ouders te bewijzen.
Soms betekent dat, dat je gaat staan voor een oudere. Staat in de
bijbel!
Maar wat nu als vader of moeder eens de fout in gaat? Wat nu als je
vader of moeder oneervol ten opzichte van jou is geweest? Daarover
lezen we in een indrukwekkende gebeurtenis in het gezinsleven van
Noach, Genesis 9:18-28.
Nu weet ik wel dat hierin niet alle vormen van oneervol gedrag
genoemd zijn. Ik kom daar straks nog specifieker op terug. Maar toch
is dit een beginsel, een principe.
De zonen van Noach, die uit de ark gegaan waren, waren
Sem, Cham en Jafet; Cham was de vader van Kanaän. Deze drie
waren de zonen van Noach, en uit dezen is de gehele aarde bevolkt.
En Noach werd een landman en plantte een wijngaard. Toen hij van de
wijn gedronken had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn
tent. Toen zag Cham, de vader van Kanaän, zijns vaders naaktheid en
hij vertelde het aan zijn beide broeders buiten. Daarop namen Sem en
Jafet een mantel, legden die op hun beider schouders, liepen
achterwaarts en bedekten huns vaders naaktheid, terwijl hun
aangezicht afgewend was, zodat zij huns vaders naaktheid niet zagen.
Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam, wat zijn jongste zoon
hem aangedaan had, zei hij: Vervloekt zij Kanaän, een knecht der
knechten zij hij voor zijn broeders. Voorts zei hij: Geprezen zij de
Here, de God van Sem, maar Kanaän zij hem tot knecht. God breide
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Jafet uit, en hij wone in de tenten van Sem, en Kanaän zij hem tot
knecht. En Noach leefde na de vloed driehonderd vijftig jaar; zo
waren al de dagen van Noach negenhonderd vijftig jaar; en hij stierf.
Mens-zijn betekent zwak zijn. Mens-zijn is gebreken hebben. Er is een
tijd in het leven van een jong mens, namelijk zijn puberteit en net
daarna, dat hij verschrikkelijk scherp ziet waar zijn vader en zijn
moeder het niet goed doen. Het is net alsof de puberteit een soort
vergrootglas in het leven van jonge mensen geeft, waardoor ze opeens
heel helder zien waar pa en ma de fout in gaan. Je hoort dan ook nog
al eens dit soort kritische opmerkingen van jongeren: ‘Míjn vader
is...’, of: ‘Míjn moeder heeft...’, en: ‘Bij ons..., ik mag nóóit wat!
Iedereen mag alles, maar ik mag nooit wat!’
Cham zag haarscherp de fouten van zijn vader. ‘Moet je hem nou
zien! Ha, daar ligt-ie, da’s nou de vrome man: zo dronken als een
toeter en naakt!’ Het ìs ook fout van Noach, het ìs een zonde van
Noach, maar het is goed van Sem en Jafet. Ondanks de misstap van
hun vader hebben ze eerbied voor hem. Hoe kan dat? Omdat het om
een incident gaat.
Noach was niet iemand die continu dronken was en die zich
voortdurend beging. Die jongens kennen hun vader als een
rechtvaardige man, als een goede vader.
Natuurlijk, ook een man of een vrouw van God kan vallen. Een man
van God kan zelfs diep vallen; hoe hoger je bent, hoe dieper je valt.
Maar Sem en Jafet namen het kleed van eer en hebben zo die mantel
van eer, trouw en liefde (hoewel ze dat natuurlijk heel moeilijk
vonden) over vader heengetrokken. Ze hebben hem letterlijk met de
mantel der liefde bedekt.
Als ouders te ver gaan
Nu kan het nog veel erger dan dit bijbelgedeelte. Ouders kunnen zo
los van God geraken dat zij precies het tegenovergestelde doen van
wat God met hen als ouders voor had. Soms wordt zelfs dit vijfde
gebod, hoe erg het ook is, misbruikt om kinderen te laten doen wat
God verbiedt en wat mens en kind onteert.
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Laat ik het daarom helder zeggen: er zijn grenzen aan de
gehoorzaamheid van kinderen aan hun ouders. Eren is iets anders dan
vereren. Vereren doe je God. God zelf staat boven elke ouder. Wat ik
nu zeg is moeilijk maar waar: het kan nodig zijn dat kinderen vóór
God en tegen hun ouders kiezen. Ik zeg dit met grote voorzichtigheid.
Laat niemand mij hierop aanspreken in deze zin: ‘Je hebt toch zelf
gezegd dat ik niet naar mijn ouders moest luisteren’.
Ik zeg dit met schroom, maar in de prediking over dit onderwerp moet
dit gezegd worden. Want er zijn ouders die zich zo misdragen, die zo
tussen God en hun kinderen instaan, dat het nodig kan zijn dat
kinderen voor God en tegen hun ouders kiezen.
Wanneer ouders hun kinderen het leven onmogelijk maken, wanneer
ouders bewust het tegenovergestelde doen van wat God van ze vraagt,
dan zijn kinderen die beter weten (dus oudere kinderen) verplicht om
hun ouders daarin niet te volgen. Dat staat onder andere in Psalm
78:8-11, wat we samen gelezen hebben. Je moet niet worden zoals dat
geslacht dat God en zijn geboden loslaat.
Maar sommige ouders misgaan zich en er zijn grenzen. Blindelings
gehoorzamen omdat er gezag moet zijn (Befehl ist Befehl) of omdat
pa het zo mooi kan zeggen, is hoogst bedenkelijk. Als ik hierover nu
niet met mensen gepraat had, dan zou ik het nooit zo scherp zeggen,
maar het komt voor en niet weinig. En dan moeten kinderen proberen
juist anders te doen. Soms moeten kinderen afstand nemen van het
gedrag van hun ouders. Verschrikkelijk, maar toch moet dat soms.
Je komt het ook in de bijbel tegen. Abrahams leven wordt pas
belangrijk voor God en mensen als hij zijn vaders huis verlaten heeft.
Ruth wordt een voormoeder in het geslacht van de Here Jezus
wanneer zij haar ouders en vaderland achter zich gelaten heeft. Er zijn
grenzen in de opvoeding. Er zijn grenzen in gezag, in het eren. Ik ga er
niet te gedetailleerd op in, maar ik hoop dat u voldoende begrijpt uit
wat ik gezegd heb.
Mijn bede voor u en voor mij is deze: dat God ons, ouders, helpt om
eerbied waard te zijn. Wij moeten iets te zeggen hebben, zodat onze
kinderen er het hunne mee kunnen doen. Laten wij zelf onze kinderen
voorgaan in het eer geven aan ouderen en voorouders en het onze
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doen met wat zij gezegd en gedaan hebben. Zo werkt God in de
geschiedenis, ook in de gezinnen. Zelfs in een gebroken gezin. De
Here zegene ons daarin. De Here geve je genade om dat vijfde gebod
met een waarachtig hart in je eigen gezin uit te leven, van de kinderen
naar de ouders en van de ouders naar de kinderen. Als ik ooit gevoeld
heb dit te willen zeggen dan is het nu: waarlijk, zo helpe mij God
Almachtig. Want het is een strijd om het hart van elk kind. Waarlijk,
zo helpe ons God almachtig. Opdat wij goede gelukkige gezinnen
mogen hebben.
De Here zegene ons allen. De Here geve dat jij een goede vader, een
goede moeder mag zijn. Dat ik dat mag zijn en Tineke. De Here geve
dat wij ons kunnen beheersen. De Here geve dat wij de Heilige Geest
in ons leven toelaten om alle toestanden eruit te gooien die niet van
Hem zijn. De Here geve ons dat wij mensen met humor zijn. Dat we
kunnen lachen met onze kinderen maar ook huilen als dat nodig is.
De Here geve ons het leven van de Here Jezus. Daar hebben onze
kinderen recht op en behoefte aan, in Jezus’ naam.
Amen.
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12. RESPECT VOOR HET LEVEN
Het zesde gebod (I)
Het gebeurt wel eens, dat ik het moeilijk heb met de bijbel. Als je de
bijbel opendoet, merk je dat het een boek van God is; behoorlijk
anders dan wij zijn, dan ik ben. Ik zou het ook níet moeilijk met de
bijbel kunnen hebben, dan laat ik hem veel dicht. Maar als ik hem
open doe, kom ik telkens dingen tegen die voor mijn leven indringend
zijn.
Ik heb het ook nogal eens moeilijk met de bijbel omdat het soms lijkt
dat dingen in het algemeen gezegd worden terwijl het bij nader inzien
heel persoonlijk blijkt te zijn. Dat zullen we ook in deze preek zien.
Wanneer wij bezig gaan met het zesde gebod lijkt het in eerste
instantie dat je dat nogal makkelijk van je af kunt schuiven: ‘Gij zult
niet doodslaan’. Ik hoop dat u nooit iemand heeft doodgeslagen. Nu
zou je kunnen denken: ‘Dan kan ik dat gebod toch naast me
neerleggen? Dan heb ik daar toch niet zoveel mee van doen? Maar zo
eenvoudig ligt het niet.
Onder het thema ‘respect voor het leven’ wil ik enkele bijbelgedeelten
met u lezen. Want al heb ik het wel eens moeilijk met de bijbel, het is
mij ook een heerlijk troostboek. Ik zou het in die zin voor geen goud
willen missen. Ik wil mijn bijbel niet kwijt. Maar u zult mij niet horen
zeggen dat het een gemakkelijk boek is. Juist ook omdat het Gods
boek is voor ons.
Exodus 20:1 en 13
Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HERE, uw God.
Gij zult niet doodslaan.
Genesis 9:1-7
En God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen: Weest vruchtbaar, wordt
talrijk en vervult de aarde. En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte
der aarde en over al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert
en alle vissen der zee; in uw hand zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft,
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zal u tot spijze zijn; Ik heb het u alles gegeven evenals het groene kruid. Alleen
vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten.
En waarlijk, Ik zal uw eigen bloed eisen; van al het gedierte zal Ik het eisen en
van de mensen onderling zal Ik het leven des mensen eisen.
En gij, weest vruchtbaar en wordt talrijk, wemelt op de aarde, ja, wordt talrijk
daarop.

In Mattheüs 5 wordt het nog persoonlijker toegespitst. Dit zijn
woorden van de Here Jezus.
Mattheüs 5:21-26
Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan; en: Wie
doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar Ik zeg u: Een ieder, die in
toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder
zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal
vervallen aan het hellevuur.
Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw
broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen,
verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.
Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg
zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overlevere en de rechter aan zijn
dienaar en gij in de gevangenis wordt geworpen.
Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar voorzeker niet uitkomen, voordat gij de laatste
penning hebt betaald.

Overbekend?
Het zesde gebod bestaat in onze Nederlandse taal uit vier eenvoudige
woordjes: ‘Gij zult niet doodslaan’. In het Hebreeuws zijn het er maar
twee.
Toen ik aan de voorbereiding van deze preek begon, kwam de
gedachte bij me op: Dit is toch eigenlijk voor iedereen wel duidelijk.
Moet ik daar nu nog een preek over houden? Iedereen zal het toch met
deze woorden van God eens zijn: ‘Gij zult niet doodslaan’.
Zelfs mensen die de bijbel niet als Gods Woord erkennen of niet
persoonlijk gebruiken, weten nog wel van de tien geboden.
Daar werd laatst onderzoek naar gedaan en ik hoorde daar een deel
van op de radio. Aan mensen die in de stad liepen werd de vraag
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gesteld: ‘Weet u wat de tien geboden zijn?’ Er kwamen nog heel wat
positieve antwoorden op. Het viel me op dat veel jonge mensen
zeiden: ‘Je moet je vader en je moeder eren’. Dat is grappig, dat dat
blijft hangen. Veel mensen hebben er nog wel van gehoord, maar men
stoort er zich niet aan. God spreekt: ‘Zo zijn mijn lijnen voor het
leven’, maar de mens laat dat liggen.
In onze westerse wereld is de koude oorlog tussen de supermachten
links en rechts voorbij, maar er zijn nog vele twisthaarden
overgebleven, die wellicht meer mensenlevens verwoesten dan de
koude oorlog ooit gedaan heeft.
In Ruanda hebben de Hutu’s en de Toetsi’s hun haat ten opzichte van
elkaar zo diep uitgeleefd dat we het de grootste massaslachting van de
geschiedenis in zo korte tijd kunnen noemen. We hebben het gezien
en als het goed is hebben we erin meegeleden. Wat een verschrikking,
wat een chaos, wat een strijd... niet te bevatten!
Als je nu in deze wereld leeft, als je dit allemaal in de krant leest en op
televisie ziet, wat moet je dan met het zesde gebod? Moeten we dan
maar tegen elkaar zeggen: ‘Nou ja, ‘t is altijd zo geweest en het staat
ook in de Schrift geprofeteerd: oorlogen zullen er komen en ze zullen
er altijd zijn. Oorlog was er immers al vanaf het begin van de
mensheid, vanaf Kaïn en Abel...’
Of moet je zeggen: oorlog en doodslag is letterlijk uit de boze. Ja dat
is ook zo, letterlijk en figuurlijk. Maar dan kan het toch allemaal nog
ver van je afstaan.
Er zit veel meer achter dit gebod
Er zijn mensen in onze gemeente terecht gekomen vanwege de haat en
de strijd van anderen. Dat kan te maken hebben met situaties in verre
landen, maar ook dicht bij huis.
Het komt voor in gezinnen of op het werk dat mensen zo pesterig met
elkaar omgaan dat ze geen leven hebben. Dat ze bijna de ander het
leven ontnemen of de ruimte om te leven ontnemen.
Als ik de bijbel goed begrijp, heeft zelfs dat kleine gezinsgebeuren
alles te maken met het zesde gebod. Deze vier eenvoudige woorden,
deze twee Hebreeuwse woorden van de Here God hebben een
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geweldig brede uitstraling heeft. Die woordjes zijn van kracht in de
hele samenleving.
Natuurlijk zegt dit gebod ergens iets over oorlog, over
bevrijdingsacties, over de doodstraf, maar daar kom ik straks nog op
terug.
Het zesde gebod spreekt over moord maar ook over doodslag, wat niet
hetzelfde is. Het heeft zelfs te maken met dood door schuld en het
heeft zijn uitwerking in noodverweer. Het heeft te maken met iemand
die als een wilde idioot in een auto rijdt en zich totaal niets aantrekt
van andere weggebruikers. Maar natuurlijk betreft dit gebod ook de
praktijk van abortus provocatus, euthanasie, zelfdoding en als je nog
dieper gaat, dan stoot je door met dit gebod tot in de diepste diepte
van je eigen hart. Daar begint het, daar zit de bron.
Dan worden overleggingen die uit kunnen lopen op haatgevoelens, en
zelfs de negatieve gedachte dat je de ander maar liever niet ziet,
gewogen door dit gebod en te licht bevonden.
Om nu tot enig begrip van de betekenis van dit zesde woord van God
te komen wil ik even teruggrijpen op de situatie waarvan we gelezen
hebben in Genesis, uit het leven van Noach.
U weet allemaal wel van Adam, de eerste mens die geschapen is. God
was met hem begonnen, een mens uit de aarde: Adam (Adama
betekent: rode aarde).
Na de zondeval groeit er een geslacht op dat het gebod van God naast
zich neerlegt en overtreedt. Dat geslacht groeit in heel snelle tijd zover
uit dat we al in Genesis 6 lezen: De aarde was vol van geweldenarij.
Wat dat betreft een tekening van dit moment. Als ik de krant lees,
word ik helemaal stil van de geweldenarij. Ik kan me niet voorstellen
dat het altijd zo geweest is. Ik sta werkelijk perplex hoeveel moorden
er elke keer weer in de krant staan. Dan heb ik het niet eens over de
oorlogen, maar over mensen die elkaar ‘gewoon’ in Nederland om
zeep helpen, het leven benemen, onvoorstelbaar! En ik heb wel eens
horen vertellen dat wat in de krant staat nog maar een klein gedeelte is
van wat er echt gebeurt.

145

‘Het einde is door Mij besloten’
Maar nu terug naar de tijd van Noach. De situatie van de mensen die
in die tijd leefden was zodanig tegengesteld aan Gods goede plan dat
we in de bijbel lezen dat het God groot verdriet doet. God heeft iets
gemaakt, maar dat maaksel van Hem maakt er zo’n potje van, dat het
God diep aangrijpt in zijn hart.
Leest u eens met mij mee Genesis 6 vanaf vers 5. Je zou kunnen
zeggen: daar staan de eerste krantenberichten.
Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op
de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te
allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op
de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. En de Here zei:
Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien,
de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte
des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. Maar
Noach vond genade in de ogen des Heren.
Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten
een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God. En
Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafet. De aarde nu was
verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij.
En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft
had zijn weg op de aarde verdorven.
Toen zei God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij
besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik
ga hen met de aarde verdelgen. (Dit is een hele diepe goddelijke
droefheid. Het is geen grilligheid maar diepe goddelijke smart.)
Vers 17: Want zie, Ik ga een watervloed over de aarde
brengen om al wat leeft, waarin een levensgeest is, van onder de
hemel te verdelgen; alles wat op de aarde is, zal omkomen. Maar met
u zal Ik mijn verbond oprichten, en gij zult in de ark gaan, gij en uw
zonen en uw vrouw en de vrouwen uwer zonen met u. En van al wat
leeft, van alle vlees, van alles zult gij een paar in de ark brengen om
het met u in het leven te behouden; mannetje en wijfje zullen zij zijn...
En dan staat er in vers 22:
En Noach deed het; geheel zoals God het hem geboden had,
deed hij.
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Kijk, daarom was Noach nu zo’n bijzondere man. Misschien hebt u
zich wel eens afgevraagd: ‘Is God dan zo willekeurig, dat Hij er zo
maar eentje uitpikt?’ Noach was niet ‘zo maar iemand’, hij deed
precies zoals God geboden had. Dat zijn de mensen die uiteindelijk
gered worden; die doen wat God zegt.
Een nieuw begin
Dan volgt er een enorme watervloed die als een soort schoonwassen
van de aarde is geweest. Na deze geweldige oordeelsvloed gaat de
Here Noach en de zijnen en de dieren en de natuur opnieuw zegenen.
Zij mogen opnieuw beginnen. We lezen hoofdstuk 9:1, 6. Daar zijn
we weer even wat verder. Dan is Noach weer geland, hij heeft weer
vaste grond onder zijn voeten gekregen.
En God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen: Weest
vruchtbaar, wordt talrijk...
Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens
vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens
gemaakt.
Dat ‘want’ is redengevend. Dat woordje is voor ons heel belangrijk.
Want, zegt God (waarom zal dat zo zijn?), want de mens is naar het
beeld Gods gemaakt. Dat is fundamenteel in het verstaan van het
zesde gebod. Men zegt wel eens: ‘Wie zijn neus schendt, schendt zijn
aangezicht’. Nu, hier zou je kunnen zeggen: Wie de mens schendt,
schendt de beelddrager Gods. De mens is een uniek schepsel. Hij
vertegenwoordigt God op aarde. Het is Gods plan met de mensheid
dat wij zijn Persoon vertegenwoordigen. Wij dragen zijn beeltenis.
God wil in de mens wonen, God wil door de mens Zichzelf in deze
wereld presenteren.
In de bidstond die aan deze samenkomst voorafging bad iemand: ‘Dat
wij U kunnen zien, ook in de wedergeboren nevenmens, in de naaste’.
Je kunt iets van God zien in de wedergeboren mens. God wil het beeld
van Zichzelf uitdrukken in de mens.
Een mens is bestemd om de tempel van God te zijn, waar God in kan
wonen. Dat wil niet ieder mens, maar God wil dat wel. God heeft ons
daartoe bijzondere gaven gegeven. God heeft ons verstand gegeven en
een wil. Daarmee zijn wij ver verheven boven dieren en planten. Wij
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zijn als mens een uniek schepsel, boven al het andere; het andere is
onder ons gesteld.
Als wij gaan ontdekken dat het Gods plan is met ons menselijk leven
om Gods beelddragers te zijn, dan heeft het zesde gebod een diepe
invloed op ons leven. Want die hoge roeping van God om iets uit te
drukken van Hemzelf hier op de aarde heeft natuurlijk zijn
consequenties voor ons leven.
Ze zeggen wel eens: ‘adeldom verplicht’. In dit geval is dat zeker zo.
Als het Gods bedoeling is dat in ons leven iets van Hemzelf openbaar
wordt en wij weten dat, dan is er in dat weten de oproep om daar
gehoor aan te geven. Dat heeft gevolgen voor onze houding tegenover
alles om ons heen: de medemens maar ook de natuur.
Dan bepaal ik me even bij die medemens. Wat wil dat dan zeggen?
Dat wij zijn bloed niet mogen vergieten. Dat zegt God duidelijk.
In Jakobus 3 lees je: wij mogen zijn persoon, zijn naam niet
vervloeken. Er staat zelfs twee keer bij: want hij is de beelddrager
Gods, hij is naar de gelijkenis van God geschapen.
Respect voor elk menselijk leven
Wat ik nu gezegd heb, is algemeen geldend voor ieder mens. Daar
hoef je nog geen christen voor te zijn. God is Schepper van de mens in
het algemeen, niet alleen van gelovigen. Tussen mensen onderling is
er een principiële gelijkheid die het onmogelijk maakt zomaar over het
leven van een medemens te beschikken. God is onze Schepper!
Toen koning David meende dat hij over het leven van de vrouw van
zijn generaal Uria kon beschikken en toen hij later nog een stap verder
ging en meende dat hij over het leven van Uria zelf kon beschikken en
hem liet doden, kwam hij onder het vonnis van Gen. 9:6.
Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens
vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens
gemaakt.
David deed dat niet persoonlijk met zijn eigen zwaard, maar hij
doodde Uria indirect met het zwaard, door de opdrachten die hij gaf.
Gods vonnis was (zoals hem werd hem aangezegd door de profeet) dat
het zwaard uit zijn eigen huis niet meer zou wijken. En het is
verschrikkelijk wat er daarna in het leven van David is gebeurd.
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Als je vanaf 2 Sam. 12 leest, zie je de verwerkelijking van het vonnis
van God. Het is in het leven en in het gezin van David één grote
tragiek geweest. Wat heeft die man verschrikkelijk veel zien lijden en
zien sterven.
Ik heb de geschiedenis van David als voorbeeld genomen omdat dat
een duidelijk voorbeeld is van het vonnis van God. Al is iemand
koning of heerser of wat voor machthebber ook, geen mens heeft het
recht zijn medemens te behandelen alsof hij geen mens is. En wie toch
dat recht neemt, valt onder het vonnis van Gen. 9:6.
Zo iemand als Idi Amin? Als hij blijft zoals hij was, valt hij onder dat
vonnis van God. De Here is een rechtvaardige God, Hij weet alles van
hem. Hitler? Ook hij valt onder het vonnis van God. Maar ook u en ik;
elk mens valt onder dit woord wat betreft zijn houding ten opzichte
van het leven van zijn medemens. God alleen beschikt over leven en
dood. Het feit dat de mens het beeld van God draagt geeft ons en
iedereen een hoge verantwoordelijkheid om respect te hebben voor het
leven van onze naaste. Dat is de eerste principiële gedachte die ik uit
dit zesde gebod bij u neerleg.
Het menselijk leven is een gave van God en het zesde gebod is gericht
op bescherming daarvan. Het verbod om te doden en het gebod om het
leven te beschermen zijn één. Dat zijn twee kanten van dezelfde
medaille. En voor ons die in de Here Jezus Christus geloven, voor ons
die de wedergeboorte en de nieuwe schepping ontvangen hebben, voor
ons die door de Here Jezus hebben mogen leren bidden tot God als
Vader, voor ons die de Schepper als Vader hebben, geldt nu in het
bijzonder dat ons respect voor het leven van de naaste een uitdrukking
is van onze eerbied aan God. Je laat zien wie God voor je is door de
manier waarop je met je naaste omgaat.
Nu komt het wel heel dichtbij, want God is voor ons niet alleen de
verre Schepper maar in Christus is Hij ook onze Vader geworden. De
wijze waarop wij met de ander en met het leven van de ander omgaan,
heeft voor ons direct te maken met onze persoonlijk band met God.
In die zin zou je voorzichtig kunnen zeggen: leven en laten leven.
Ruimte scheppen in het leven, levensruimte voor de ander. Het is van
groot belang in gezinnen, gemeenten, steden, landen en volken dat de
mens ruimte krijgt om te leven.
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Natuurlijk heeft dit zesde gebod alles met politiek te maken. Maar
daar hebben we het nu niet over. Voor ons is het omgaan met onze
naaste (en met de schepping) een uitdrukking van onze eerbied tot
God.
Wederrechtelijk doden
Nu wil ik spreken over het tweede principe uit het zesde gebod en er
zijn er zoveel dat ik er van geschrokken ben. Dit gebod raakt geweldig
diep.
Ik heb ontdekt dat er in de Hebreeuwse taal drie verschillende
woorden gebruikt woorden voor ‘doden’, waarvan twee werkwoorden
zijn afgeleid van de Hebreeuwse stam voor sterven. Het derde woord
is niet van die stam afgeleid en komt ook veel minder vaak voor dan
de andere twee (beide meer dan honderd en het derde ongeveer 40 x) .
Dit woord is nu het woord dat in het zesde gebod gebruikt wordt. Het
komt dus minder voor maar ook steeds in specifieke situaties.
Het is dan ook eigenlijk beter om dit woord niet te vertalen met ‘gij
zult niet doden’. Dat is te algemeen voor dit Hebreeuwse woord en
daarom zei ik ook: het is te algemeen om de oorlog en al dat soort
zaken maar één, twee, drie op het zesde gebod terug te brengen. Ik zeg
daar natuurlijk niet mee dat oorlogen goed zijn.
Eigenlijk is de beste vertaling voor dit Hebreeuwse woord: ‘gij zult
niet wederrechtelijk doden’. Ik heb dat gelezen bij dr. Lettinga en de
argumenten die hij daarvoor gebruikt spreken me geweldig aan.
Ik had eigenlijk altijd gedacht dat je er al was met: gij zult niet
moorden. Zo wordt het ook vaak in de Tefilla en andere Joodse
boeken vertaald. Maar ik heb nu ontdekt dat er toch nog
uitzonderingssituaties zijn zodat met ‘gij zult niet moorden’ niet alles
gezegd is wat in het Oude Testament bij dit begrip aan de orde komt.
Het is beter om te vertalen met: ‘gij zult niet wederrechtelijk doden’.
Anders gezegd: je zult niet onrechtmatig doden. Het gaat dus om het
doden dat in strijd is met het recht. Het is ook een min of meer
juridische term.
Het in dat zesde gebod gebruikte woord komt verder in het Oude
Testament nooit voor als het gaat over doden door de Here God en
daarover lezen we vaak in de bijbel. Dat is misschien heel moeilijk
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voor ons om te lezen, maar er staat regelmatig dat God doodt. Dan
wordt echter nooit dit woord gebruikt.
Het woord wordt ook niet gebruikt voor de oorlogvoering; het doden
van vijanden in oorlogstijd. Ook als het gaat om het doden op bevel
van een richter of van een rechter, wat ook regelmatig voorkomt in het
Oude Testament, dan wordt dit woord niet gebruikt.
Uit dat alles blijkt dat het in het zesde gebod gaat om een heel bepaald
‘doden’, naar mijn inzicht het best vertaald met wederrechtelijk doden.
‘Wat heb je aan al die taalkunde?’ zult u zeggen. Maar voor mij is dat
geweldig belangrijk en ik breng het ook bij u. Ik heb even overwogen
om deze taalkundige uitleg maar achterwege te laten, maar het
moeilijke is dat u dan niet zult begrijpen waarom ik die sprong maak
en het niet allemaal onder de noemer van ‘doodslag’ breng.
Nomadenwetten
Voor een goed begrip ga ik nu even terug naar de situatie van het volk
Israël, rondom die grote berg in de Sinaïwoestijn. Met twaalf stammen
zijn ze uit Egypte getrokken en we lezen in Genesis dat hun tenten
daar stamsgewijze stonden opgesteld.
Ik ga met u terug naar het moment dat Mozes de berg opging om de
tien geboden voor het eerst te ontvangen.
Nu wil ik u eens vragen: wat was dat voor een volk, dat daar gelegerd
was aan de voet van de berg? In eerste instantie waren het gewone
Joodse mensen, mensen van vlees en bloed, geen bijzonder volk. Wat
Gods keuze betreft wel. Maar wat het menszijn betreft niet.
Dat volk van Israël was, zoals het zich daar voor die berg bevond, een
nomadenvolk. Nu zegt iemand (een snelle denker): ‘Wacht eens even,
ze gingen toch pas de woestijn door in stammen?’ Nee, ze waren ook
al in Egypte in stammenvorm geweest. Ook daar hadden stammen
zich al bij elkaar gelegerd. Zij woonden ook daar in stammenverband.
Dat was typisch iets voor nomaden. En onder nomadenvolken golden
(en gelden nog steeds) andere wetten dan in een geregelde
samenleving zoals wij die hebben. Eén van de nomadenwetten die ook
onder Israël bekend was, was de wet van de vergelding.
Wanneer iemand van de ene stam een lid van de andere stam doodde,
dan werd daardoor disharmonie in die stam gebracht. Die stam voelde
het als een verplichting om in de stam, waar de dader vandaan kwam,
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ook disharmonie te brengen door daar ook iemand te doden. Wanneer
het stamverband was aangetast, was de vergeldingsdrang zo sterk dat
er gewroken moest worden wat er gedaan was; je moest hetzelfde
terugdoen.
En zo ontstonden ook in Israël de veten. U kunt dat in het Oude
Testament lezen. Later werd zo’n wraakactie ook ‘vendetta’ genoemd.
Ik heb ooit eens een boekje gelezen met de titel: ‘Een middeleeuwse
vendetta’. Het speelde in Gent in de 14e eeuw, een spannend verhaal
over bloedwraak. Het was voor mij de eerste keer dat ik het woord
hoorde. Het gaat over vóórtdurende familie- en stammentwisten
waarin de wraak zulke vormen kon aannemen dat (als een
kettingreactie) hele stammen elkaar konden uitmoorden.
We lezen over verschillende van zulke twisten in het Oude Testament
maar ook in de krant. Eigenlijk is dat ook wat er gaande is tussen de
Hutu’s en de Toetsi’s. Het is een voortdurende, door haat ingegeven
en verbreide stammenmoord, die al jaren heeft gesmeuld.
Het zesde gebod wil grenzen stellen aan dat ongelimiteerde gevoel
van haat, die onbegrensde wraakzucht.
Wreekt uzelf niet
Nu kende Israël het begin van burgerlijk recht. Ze hadden ook een
rechtbank; de mannen zaten in de poort en daar werd rechtgesproken.
De wraakzucht moest in Israël beteugeld worden door het principe van
‘oog om oog, tand om tand’.
Wij vinden dat een heel moeilijk uitdrukking. Wij houden niet zo van
‘oog om oog, tand om tand’, maar eigenlijk was het een grondregel
voor schadevergoeding, een eerlijke vergelding van wat was
aangedaan. Dat was door de wet geregeld.
Het lijkt misschien vreemd, maar in het mensenhart gaat het vaak nog
verder. Ik lees een wraaklied van ene Lamech (Genesis 4:23).
En Lamech zei tot zijn vrouwen: Ada en Zilla, hoort naar
mijn stem; vrouwen van Lamech (dus tegen zijn eigen vrouwen zei hij
dat), neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn
wonde, een knaap om mijn striem; want Kaïn wordt zevenvoudig
gewroken, maar Lamech zeven en zeventig maal.
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Dat is nu die ongelimiteerde gezindheid van wraak, waar de
ongebreidelde haat van een mens buiten alle proporties gaat. Het is
een pochend lied ter verheerlijking van een mateloos vergeldende
bloedwraak, die ver boven de door God gestelde grenzen uitgaat.
Vergeldingsdrang tot in het oneindige.
Nu denk je misschien: ‘Wat heeft dat nou met mij te maken, daar heb
ik toch geen last van, dat raakt mij toch niet?’
Dat raakt mij nòg niet. Want wat nu als het jou wordt aangedaan? Wat
nu als het jou treft? Komt dan dat beest in ons ook niet los? Zijn wij
niet met hetzelfde sop overgoten? Dacht je dat die Israëliet daar voor
die berg van een ander geslacht was dan wij?
Wat zou er gebeuren wanneer er zoals in de Tweede Wereldoorlog
opnieuw een grootmacht is, die alles in de hand heeft en de zaken zo
ordent, dat nu eens niet de Joden maar een ander volk of misschien de
christenen onderdrukt of gedood zouden worden? Hoe zou je je tegen
die massaal opgelegde zaak moeten verzetten?
Kijk, zoals wij hier leven valt het allemaal nog wel mee; in onze
welvaartsstaat is nog een zekere mate van recht. Maar denk nu eens
aan de situatie van zo’n vijftig jaar terug, of aan de situatie van dit
moment op een andere plaats op de wereldbol. Hoe zouden wij ons
dan verstaan met dit zesde gebod?
God verbiedt dat de ene mens willekeurig en eigenmachtig de ander
het leven beneemt. Het gaat in tegen de gezindheid om wraak te willen
nemen.
In Israël gebeurde het eens dat iemand gedood werd door het metalen
gedeelte van een bijl, dat bij het houthakken van de steel afvloog.
Zo kun je gedood worden door een ongeluk, ook op je werk. Maar
zelfs een bedrijfsongeval heeft te maken met het zesde gebod.
Zijn wij ons zodanig bewust van onze verantwoordelijkheid voor het
leven van anderen, is het leven van een werknemer of wie het ook
maar is ons zo kostbaar, dat we maatregelen willen nemen om risico’s
te vermijden of gaan de centen vóór? Ook dit zijn elementen van het
zesde gebod.
In ons hart kan de gezindheid opkomen om wraak te willen nemen.
Toch mag dat niet voorkomen onder Gods volk, zegt de bijbel.
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De apostel Paulus heeft het zo gezegd:
Wreekt uzelf niet, geliefden. Er staat geschreven: Mij komt de
wraak toe, Ik zal het vergelden (Romeinen 12:19).
Dat geldt niet alleen voor Israël maar ook voor de mens van vandaag.
Dat geldt voor Nederland, voor u en voor mij.
Denkt u dat wij anders zijn? Wij zijn misschien meer geciviliseerd,
maar dat betekent dan tegelijkertijd dat onze methoden om een ander
het leven moeilijk te maken ook geciviliseerd zijn. Wij slaan niet meer
met de knuppel, maar wij slaan wel degelijk.
Krijgt de ander van ons nog wel de ruimte om te leven? Geven we de
ander de ruimte om zichzelf te zijn? Dat gaat ons allemaal aan, ook
ons eigen gezin. Krijgen onze kinderen de gelegenheid om hun
persoonlijkheid binnen ons gezin te ontwikkelen of modelleren we ze
in onze vorm? Mag een mens mens zijn, voor Gods aangezicht? Dat
betreft allemaal het zesde gebod, gij zult niet doodslaan.
Wordt de bedoeling van God met het leven door ons zo duidelijk
gemaakt aan de mensen om ons heen, dat de gedachte aan zelfdoding
niet opkomt?
Leefruimte
Er is een Engels spreekwoord: ‘It takes a village to relaese a child’ (er
is een dorp voor nodig om een kind op te voeden) and it takes a
village to kill a child (er is ook weer een dorp voor nodig om een kind
te doen sterven).
Ik geloof dat het enorme aantal gevallen van zelfdoding in deze tijd,
ook onder jonge mensen, alles te maken heeft met het zesde gebod.
Hebben wij onze jonge mensen voldoende verteld wat de bedoeling
van God met hun bestaan is? Geven wij ze genoeg ruimte?
Natuurlijk hebben zij net als wij correctie nodig vanuit Gods Woord.
Daarom heb ik het er soms moeilijk mee, daarom is dit geen
eenvoudig boek. Wij zijn niet anders dan de mensen aan de voet van
de berg.
Wij hebben gezegden en spreekwoorden zoals deze: Ik zal het je met
gelijke munt betalen. Er is er nog eentje (meer in de ‘Lamechstijl’): ik
zal het je dubbel en dwars betaald zetten! Dat zeggen we dan ook
tegen elkaar. Het zesde gebod daalt af naar de gezindheid van ons
hart.
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We hebben het gelezen in de Bergrede van de Here Jezus, Mattheüs 5.
Het heeft te maken met de woorden die we spreken: raka, dwaas. Dan
zul je vervallen aan het hellevuur, heb je daar wel eens bij stil
gestaan? Wat een straf! Als ik één keer het woord ‘dwaas’ in de mond
neem, zou ik nu vervallen aan het hellevuur? Nee, het gaat hier
natuurlijk om de gezindheid; als je een ander als een dwaas bestempelt
en hem geen ruimte geeft om schepsel te zijn, als je een ander
doodzwijgt.
Het is de Here Jezus in het bijzonder die in het Nieuwe Testament dit
gebod heel erg toespitst op ons. Ook de apostel Paulus schrijft
hierover. We lezen in Efeze 4:26: Geraakt gij in toorn, zondig dan
niet. Het kan heel gemakkelijk gebeuren, dat wij in toorn geraken.
Vader kan het gebeuren, moeder kan het gebeuren, in de gemeente kan
het voorkomen, of op je werk. Laat dan niet de zon over een
opwelling van uw toorn ondergaan. En geef de duivel geen voet als je
toorn, boosheid in je hart toelaat (vers 27).
Als je die toorn in je leven voedt en geen halt toeroept, als je God niet
op je knieën bidt of Hij die kwade gezindheid uit je weg wil nemen,
dan kan toorn zomaar in machten overgaan en komen we terecht bij de
wraak.
Jezus zegt: als je in je gedachtewereld of in je woorden een ander al
raakt met ‘leeghoofd’ of ‘dwaas’, dan val je onder het gerecht, onder
het hellevuur. Toch is dat zo herkenbaar. Of niet voor u? Bent u wel
eens gaan slapen met boosheid in uw hart? Dan slaapt u ongezond.
Gezond slapen is gaan slapen in vergeving. Dat is een hele strijd.
Hebt u het wel eens moeilijk met iemand? Hoe zit dat in uw hart, bij u
en bij jou van binnen? God zegt: als je in toorn geraakt, zondig dan
niet. Dat is de zonde uit het zesde gebod.
Het leek misschien ver weg. U dacht misschien dat u daar niets mee te
maken had. Maar nu komt het heel dichtbij. Het zesde gebod wil de
negatieve geweldsspiraal doorbreken die begint in je hart en die kan
leiden tot doodslag, moord, bloedwraak of zelfdoding.
Slechts de liefde van God in ons hart is in staat om deze boosheid er
uit te bannen.
De apostel Johannes schrijft in zijn brieven heel veel over deze
dingen. Leest u 1 Johannes 3 nog maar eens. In vers 15 staat:
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Wie niet liefheeft, blijft in de dood. Een ieder, die zijn
broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen
mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.
Dit waren de eerste grondlijnen uit het zesde gebod. Ik weet niet hoe
het u vergaat, maar ik denk dat wij daar onze handen aan vol aan
hebben. Dit gebod spreekt van respect en liefde. Respect voor het
leven en voor het leven van je naaste. Liefde, zodat je hem ruimte
geeft om te leven.
Laat in ons hart de bede zijn: Here, help ons daarbij en vergeef ons
onze overtredingen.
Jezus zegt: Wie is het die Mij liefheeft? Die mijn geboden bewaart.
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13. DE DIEPGANG VAN HET ZESDE GEBOD
Het zesde gebod (II)
Hoe kun je weten hoe de Eeuwige is? Hoe kun je weten hoe Hij, die
jouw leven beoordeelt, over de dingen denkt? Hoe kun je weten wie
God is? Door en in de bijbel leren we zijn karakter kennen. En in het
bijzonder wel in zijn principes, in zijn geboden, in zijn wet. In het
oude verbond en in de weg met Jezus.
Er valt over de dingen uit het zesde gebod geweldig veel te zeggen en
te schrijven. Dit reikt zeer diep in het menselijke bestaan. Ik kan dan
ook lang niet alles in twee preken en de daarbij horende studie
behandelen. Bij de diverse ethische kwesties heb ik een keuze moeten
maken.
Het is een moeilijk onderwerp. Het zesde gebod is ook niet voor niets
het gebod dat staat vóór het zevende. Daar zit meer in dan rekenkunde
alleen.
Daarom heb ik als thema boven deze preek gezet: de diepgang van het
zesde gebod. Laten we eerst met elkaar Gods Woord lezen.
Genesis 4:1-16
De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en
baarde Kaïn; en zij zei: Ik heb met des Heren hulp een man verkregen. Voorts
baarde zij zijn broeder Abel; en Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer. Na
verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Here een offer;
ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en de
Here sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen
acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok.
En de Here zei tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat
betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? (Hier zien we
opnieuw hoe God de mens een geweldige verantwoordelijkheid geeft.)
Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur,
wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.
Maar Kaïn zei tot zijn broeder Abel: [Laten wij het veld ingaan]. Toen zij nu in
het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zei de
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Here tot Kaïn: Waar is uw broeder Abel? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik mijns
broeders hoeder?
En Hij zei: Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij
van de aardbodem. En nu, vervloekt zijt gij, ver van de bodem, die zijn mond heeft
opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer
gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven;
een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. (Dat is de eerste moord.
En de eerste straf op moord.)
Toen zei Kaïn tot de Here: Mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie,
Gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn,
een zwerver en een vluchteling op de aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij doden.
Toen zei de Here tot hem: Geenszins; ieder, die Kaïn doodt, zal zevenvoudig
boeten. En de Here stelde een teken aan Kaïn, dat niemand, die hem zou
aantreffen, hem zou verslaan. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht des Heren,
en ging wonen in het land Nod, ten oosten van Eden.
Mattheüs 5:21-26
Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan; en: Wie
doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar Ik zeg u: Een ieder, die in
toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder
zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal
vervallen aan het hellevuur. Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar (dat
deden dus Kaïn en Abel ook) en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u
heeft, laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw
broeder en kom en offer daarna uw gave. Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij,
tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de
rechter overlevere en de rechter aan zijn dienaar en gij in de gevangenis wordt
geworpen.
Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar voorzeker niet uitkomen, voordat gij de laatste
penning hebt betaald.
Rom. 13:8-14
Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander
liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult
niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er
ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
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Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te
ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.
De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis
afleggen en aandoen de wapenen des lichts! Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar
wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid,
niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan
het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.

Onreine harten
De aarde waarop wij wonen en leven is doordrenkt van bloed.
Hoeveel mensen zijn er niet door medemensen om het leven gebracht
en nog steeds gaat dat maar door. Elke dag kunnen we in de krant
lezen over moord en doodslag. Je kunt het horen over de radio, je kunt
het zien op de televisie. Ik heb dat eens een tijdje gevolgd en dagen,
weken achtereen las ik in de krant voortdurend over de ene mens die
de andere mens vermoordde.
Het vliegwiel van de eerste moord waarover wij gelezen hebben in
Genesis 4 is volop in beweging en ik zou bijna zeggen het draait als
een razende in onze tijd. Het gaat van moord tot moord in een enorme
kettingreactie zonder einde. Hebt u dat ook, dat u zich afvraagt: Zal
dat ooit stoppen? Hoe lang zal dat nog doorgaan?
En dan te bedenken dat dit allemaal dwars tegen de geopenbaarde wil
van God ingaat. Dat is volkomen duidelijk, daar zijn geen vragen
over: God wil dit niet. Het door Hem ontworpen en gegeven leven van
mensen is heilig. Het is ten diepste apart gezet met de bedoeling dat
het tot Gods eer zou zijn.
Of ik u nu persoonlijk ken of niet, één ding kan ik met zekerheid over
u zeggen. Ik weet dat uit de bijbel, ik weet dat van God Zelf, terwijl u
er misschien nog mee worstelt. Dat is deze gedachte: dat uw en mijn
leven, dat ieder mensenleven een doel heeft tot eer van de Schepper.
Dat laat de bijbel ons van Hogerhand overduidelijk weten.
Wanneer je een concordantie opslaat bij het woord ‘leven’, kan je dat
allemaal vinden. Dat begint al in het Oude Testament. God wil dat ons
bestaan, ons menselijk leven Hem tot eer zal zijn. God zegt dan ook:
gij zult niet wederrechtelijk doden (waar ik in de vorige preek over
heb gesproken) en toch gebeurt het steeds meer en massaal.
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Waar komt die moordlust onder mensen toch vandaan? Waar huist de
begeerte om de medemens te kwetsen, om hem pijn te doen en zelfs
om hem ‘als het nodig is’ uit de weg te ruimen? Waar zit dat toch, dat
donkere in ons?
De Here Jezus geeft antwoord op die vraag met pijnlijke
nauwkeurigheid. Jezus zegt dat niet in het algemeen, zodat wij zouden
kunnen zeggen: ‘Ja, dat zit natuurlijk in die andere mensen, in mensen
die nog nooit van God gehoord hebben’. Jezus geeft ons het ware
antwoord, zoals we kunnen lezen in Mattheüs 15:18. Even tevoren
heeft Hij een twistgesprek gehad met de Farizeeën. Wanneer de
discipelen Hem dan een vraag stellen over deze dingen, geeft Hij juist
aan hen dit antwoord:
Wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens
onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord,
echtbreuk,
hoererij,
diefstal,
leugenachtige
getuigenissen,
godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar
het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein (dat is
hooguit onhygiënisch).
Oorzaak en gevolg
Als al die ellende nu in het menselijke hart zit, hoe is het daar dan
gekomen? Waar ging het mis met Gods goede schepping? Waar ging
het mis in Genesis?
We hebben in Gen. 4 gelezen over de trieste doorwerking van de
zonde. God onthult ons in de bijbel hoe het kapotging in de relatie
tussen mensen onderling, in de verhouding van de ene mens ten
opzichte van de ander. Dat zouden wij uit ons zelf niet weten, wij
zouden met een nog veel groter vraagstuk zitten als we de bijbel niet
hadden.
Maar God openbaart het. In het hoofdstuk vóór de moord van Kaïn op
Abel wordt de allerdiepste oorzaak opengelegd. Gen. 4 is eigenlijk
niet meer dan het gevolg van Gen. 3.
Het was toch allemaal zo goed toen God de mens schiep? Hij had de
mens geschapen en dan lees je dat God aan het einde van die dag bij
het zien van zijn schepping zegt: ‘Het is zeer goed’. Op de andere
scheppingsdagen heeft Hij gezegd: ‘Het is goed’, bij de mens zegt Hij:
‘Het is zeer goed’. In Gen. 2 lezen we dat de mens luistert naar de
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woorden van God en dan is er vrede. Er is veiligheid, er is vreugde, er
is gemeenschap. Dat is het paradijs.
Maar dan komt er een moment dat de mens niet alleen naar God
luistert, maar ook naar de door de duivel sprekende slang. Vloek,
vlees, vrees, vellen, verdrijving en de dood zijn het gevolg. De
verhouding van de mens tot God wordt door de zonde volkomen
verstoord. Volkomen!
Er zijn mensen die zeggen: ‘Ach, de zonde is toch maar een heel klein
stukje van mijn leven? Op de rest is niets aan te merken!’ De zonde,
die huist in elk mens dat geboren wordt, verbreekt echter volkomen de
gemeenschap met God. En dat blijkt onmiddellijke gevolgen te
hebben voor de verhouding tussen de mensen onderling.
Waarom ik dat volkomene zo benadruk? Omdat in die volkomen
scheiding de volkomen oplossing groot wordt. In Jezus Christus!
Als een verscheurend dier
Maar zover zijn we nog niet in Gen. 4, want het gaat daar over de
confrontatie tussen Kaïn en Abel. Weet u waar ze elkaar ontmoeten?
Dat is toch wonderlijk, ze ontmoeten elkaar bij het altaar.
Juist bij het altaar gaan de mensen uit elkaar. Er is geen strijd zo hevig
als de godsdiensttwist.
Kaïn en Abel offeren allebei. Ze doen dezelfde handelingen. Aan de
buitenkant kun je niet zien wat het verschil is, behalve dan dat de een
de vruchten van het land offert en de ander een schaap. Verder is er
geen zichtbaar verschil.
Mensen hebben zich natuurlijk altijd afgevraagd hoe Kaïn wist dat
God zijn offer niet aanvaardde. Die vraag wordt niet door de bijbel
beantwoord. In sommige kinderbijbels wordt ervan gemaakt dat de
rook van Kaïns offer naar beneden ging. Staat dat ergens in de bijbel?
Ik heb het nergens kunnen vinden. In Gen. 4 lezen we er niets over.
Aan de buitenkant dus geen verschil. Maar hun innerlijk, hun hart is
verschillend.
Wilt u met mij eens Hebr. 11 opslaan? In vers 4 lezen we namelijk
wat God heeft gezien toen Kaïn en Abel offerden. Zo zie je dat de
bijbel een geweldig perspectief geeft, van voor naar achter en van
achter naar voor. Je hebt Hebr. 11:4 nodig om te zien wat er gebeurt in
Gen. 4. Daar zie je het door Gods ogen.
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Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan
Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar
God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat
hij gestorven is.
Nu gaan we even verder naar 1 Joh. 3:11. Het is opmerkelijk dat de
situatie van Kaïn en Abel zo vaak voorkomt.
Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord
hebt: dat wij elkander zouden liefhebben; niet gelijk Kaïn: hij was uit
de boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem?
Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig.
Ziet u de strijd? Zijn werken waren boos en die van Abel rechtvaardig.
Kaïn laat jaloezie in zijn hart toe. God waarschuwt hem ervoor, God
wijst hem erop dat afgunst een verscheurend dier is, maar opnieuw
luistert een mens niet naar Gods woorden, zoals Eva niet naar Gods
woorden luisterde.
Kaïns naam houdt verband met het woord ‘verkrijgen’, of misschien
zelfs ‘veroveren’. Kaïn, die er van buiten zo sterk uitzag, is van binnen
een zwak mens. Hij wordt zelf prooi van het roofdier dat in zijn hart
leeft. Het veld waar hij zijn broeder ontmoette werd daarom een
slagveld en dat is het tot op de huidige dag gebleven. Het veld waar
mensen elkaar ontmoeten (gezin, werk) is soms een slagveld. Wij,
mensen, zijn in de greep gekomen van de mensenmoorder van den
beginne. Zo wordt de duivel genoemd in Johannes 8.
In ons eigen hart
Er wordt niet alleen gezaaid met het zaad van het evangelie. De duivel
zaait ook. Met brede zwaaien zaait hij zijn zaad: jaloezie, afgunst,
wrok, haat, o, hij heeft een scala van zaad. Hij zorgt voor goede mest,
een zonnetje en een regenbuitje op zijn tijd, zodat zijn rommel
opkomt.
Wij zijn in de greep gekomen van de duivel. Zelfs zo, dat Jezus zegt
dat dat roofdier in ons eigen hart schuilt. Dat zeg ik niet, dat zegt
Jezus. En nu is het verschrikkelijk moeilijk, juist voor gelovige
mensen, voor volgelingen van Jezus, om dit woord van Jezus te
aanvaarden. Wij zeggen zo gemakkelijk: ‘Dat is voor die ander, niet
voor mij. Dat geldt niet voor een wedergeborene’.
Maar Jezus zei het niet in het algemeen, Hij sprak tot zijn discipelen!
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Ook wij kunnen beginnen met meer te luisteren naar wat anderen
zeggen (roddel) dan naar wat God zegt. Ook bij ons kan het beginnen
met jaloezie: waarom hij wel en ik niet? Waarom is hij gezond en ik
niet? Waarom heeft hij een gezin en ik niet? Waarom ziet hij er
gelukkig uit en ik niet? Waarom heeft hij een grote auto en ik niet,
waarom heeft hij een baan en ik niet? Waarom kan ik niet werken,
waarom gaat hem alles voor de wind? Het zit mij ook altijd tegen.
Soms groeit deze wortel van bitterheid uit tot een grote boom van
haat, met de vreselijke vruchten van moord en doodslag. Meestal komt
het gelukkig niet zo ver en blijft het van binnen woekeren. Het kan
diep weggestopt zijn in het hart, ook in het hart van een discipel. Maar
dat is niet minder ongezond.
Soms is er onvergevingsgezindheid. Als er iemand naar je toekomt en
zegt: ‘Ik heb iets fout gedaan, ik wil het weer met je goedmaken’ en je
stoot hem af door te zeggen: ‘Niets mee te maken’. Er kan sprake zijn
van wrok of beledigende gedachten. Het blijft allemaal net nog
binnen, maar wat zou er gebeuren als je toevallig die broeder, die
zuster eens alleen zou ontmoeten op het veld...? Moord en doodslag is
in de bijbel meer dan iemand zijn hersens inslaan.
Jezus waarschuwt zijn discipelen en ook ons in de bergrede, in de
beginselen van het Koninkrijk van God, zoals God Kaïn waarschuwde
voor dat innerlijke roofdier. Het zesde gebod wordt door de Here
Jezus geweldig verdiept en toegespitst. Wij dachten dat we aan dit
gebod nog wel aardig konden voldoen, maar als je naar Jezus luistert
blijkt het mes veel dieper te gaan. Jezus waarschuwt ons tegen
innerlijke woede en afgunst, die vaak het directe gevolg zijn van
hoogmoed en trots die in ons hart wonen. Je kunt van dag tot dag een
geweldige woede in je innerlijk leven ontwikkelen omdat je altijd de
gedachte blijft koesteren dat die ander het beter heeft dan jij. Dat kan
een obcessie worden waar de duivel je toe aanzet. Ten diepste komt
het voort uit hoogmoedige gedachten zoals: ‘Ik ben toch meer, ik kan
het toch beter’.
De maat waarmee wij meten
Moord en doodslag beginnen van binnen in je hart. Soms komt dat er
redelijk beschaafd uit in scheldwoorden zoals: ‘Domkop’,
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‘stommerd’. Herkent u dat een beetje? Of dat diep gemeende en
daarmee diep gemene ‘Sukkel!’ ‘Oen!’ ‘Dwaas!’
De Here Jezus laat ons weten dat zijn Vader in de hemel over zulke
gedachten en woorden net zo denkt als Hij denkt over de duivel. Want
in Jezus’ woorden in de bergrede lezen we dat God zo zwaar tilt aan
liefdeloos gedrag tegen onze naaste dat het onder hetzelfde oordeel
valt als waar de duivel onder komt. Dat is het ernstige oordeel van het
hellevuur.
Het gekke van de zaak is dat mensen het vaak niet eens zo erg vinden.
Wij hebben een soort hitteschild ontwikkeld door de cultuur waarin
wij leven. We hebben er zelfs een spreekwoordje voor gevonden:
‘Schelden doet geen zeer, maar slaan des te meer’ of zoiets.
Jezus leert het ons andersom. Het is niet de vraag of wij onze naaste
het ergste, namelijk de doodslag besparen. Bij Jezus is het de vraag of
wij onze naaste het beste gunnen. Dat is waar Jezus ons op aanspreekt.
Niet of je je net nog kunt inhouden, maar of je bereid bent hem te
helpen. Wat kunnen wij, mensen, elkaar neerdrukken door onze
woorden. Zelfs door onze lichaamstaal. Wat is onze houding ten
opzichte van een ander vaak een diepe bron van nijd en strijd. Wat
kunnen we ook zonder woorden een ander kwetsen, een ander in een
hoek zetten.
Jezus leert ons een andere houding aan te meten. Schelden doet wel
degelijk zeer bij die ander. Maar Jezus leert ons tegelijk dat wat wij,
zijn volgelingen, uiteindelijk geoordeeld worden naar datgene wat er
in ons hart leeft. Daarom is dit geen boodschap voor de wereld maar
een woord voor mensen die Jezus volgen.
Mag ik het nu nog een beetje toespitsen? Mag ik het nog even
praktisch maken? Misschien zegt u: ‘Nou, dat was al praktisch
genoeg!’ Toch ga ik nog iets verder, het onderwerp was immers: de
diepgang van het zesde gebod.
Moord en doodslag beginnen waar ik een ander niet meer zie als
iemand die voor God net zo de moeite waard is als ik dat ben.
De gebeurtenis met Kaïn en Abel is de geschiedenis van de mens
geworden. De mens die vooraan wil staan, die alles wil hebben en
geen ruimte wenst te geven aan zijn medemens. Het gaat in het zesde
gebod niet over criminelen en brute tirannen. Het gaat over mensen
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die goed in het pak zitten, maar meer manager dan herder zijn. Het
gaat over ons, die zaken voor mensen laten gaan.
Komt het nu een beetje dichterbij? Het zesde gebod gaat over nijd en
afgunst. Het gaat zelfs over lompe onverschilligheid waarin je met je
klompen over de ziel van een ander kunt heen walsen. Het gaat over
onze samenleving met haar onverdraagzaamheid, haar discriminatie.
Het gaat over de centrumpartij. Het gaat over onverzoenlijkheid tussen
hen die van genadebrood moeten leven.
Broeders en zusters die met elkaar ruzie hebben gehad en het daarna
weer goed willen maken, zouden elkaar eigenlijk bij het offer moeten
ontmoeten, bij het avondmaal van Jezus Christus. Daarom zegt Jezus
ook in Mattheüs 5:23 en 24: Als je wat met een ander hebt en je weet
dat een ander iets tegen jou heeft (dat gaat zelfs nog verder) en je weet
wat de aanleiding daartoe is, dan is het tijd om te gaan leven van het
offer: ga het eerst in orde maken.
Zo diep gaat dat zesde gebod door het woord van Jezus.
Er kan een dodelijke hardheid zijn in ons oordeel over een ander. We
kunnen mensen afschrijven, van ons afduwen en kapotmaken met
woorden, bijvoorbeeld omdat die ander anders is, of alleen maar
anders denkt.
Het zesde gebod bedoelt ons wanneer we iemand het licht in zijn ogen
niet gunnen, wanneer we hem dwarszitten. Wanneer we over lijken
gaan om ons doel te bereiken. Of iemand domweg bewust laten
stikken.
‘Nou’, zegt u, ‘iemand domweg bewust laten stikken? Dat zal ik niet
gauw doen!’ Maar is het niet hetzelfde, wanneer we gewoon toelaten
dat een medemens verkommert?
‘Jezus, ga ons voor’
‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ schreeuwde Kaïn. Ja, zegt de bijbel, ja,
zegt de Here Jezus, dat ben je! Wat had je anders willen zijn? God?
Dat zei de slang ook. Daarover gaat het ten diepste in het zesde gebod.
‘Gij zult niet doodslaan’ betekent: volg de Heer van het leven na, volg
Jezus Christus na. Hij wist Zich zo bevestigd door zijn Vader, dat Hij
anderen kon bevestigen.
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Ik heb wel eens strijd met dingen in mijn hart, in mijn leven en dan
worstel ik ermee tot ik op een gegeven moment denk: hoe zou de Here
Jezus dit nou doen? Dat is een geweldige oplossing. Jezelf afvragen:
hoe zou Jezus hier uitkomen? Hoe zou Jezus omgaan met die
moeilijke gedachten in je hoofd? Hij was een mens zoals wij, met
uitzondering van de zonde.
Jezus wist dat zijn Vader Hem zo liefhad, Hij was zo één met zijn
Vader dat de mensen, die bij Hem kwamen, ruim konden ademhalen
Hij was niet smal, Hij was ruim. Hij gaf brood aan de hongerige en dat
doet Hij nog. Hij gaf gezondheid aan de zieke en dat doet Hij nog. Hij
bevrijdde gevangenen en dat doet Hij nog. Hij geeft vergeving aan de
veroordeelde, nog steeds. En recht aan de vertrapten.
Het zesde gebod roept ons zeer krachtig op om ons hele wezen (doen
en denken, hart en ziel) in toewijding aan Jezus te geven, anders loop
je ongetwijfeld vast op deze geboden. Zegt de bijbel niet: wie op één
punt struikelt is schuldig aan alle? (Jak. 2:10) Zouden we dan ook niet
ten opzichte van dit gebod rein moeten leven?
Het zesde gebod roept ons op om onze eigen harde en zachte zonden
te belijden en te bidden om kracht, zodat wij niet in die doodsspiraal
van Kaïn zullen geraken.
Werkwoorden
Juist discipelen worden in het zesde gebod opgeroepen om radicaal te
zijn. Niet alleen je handen thuishouden maar je handen uitsteken en
uitstrekken naar die naaste waarvan je wel weet dat hij hulp nodig
heeft. Respect voor een ander hebben kan je nog op een afstand
houden. Je kunt zeggen: ‘Ik respecteer hem wel. Ik moet hem niet te
vaak zien, maar ik respecteer hem zeker.’
Jezus roept ons op om die ander lief te hebben zoals ij ons liefheeft.
Hij bleef niet op een afstand, Hij kwam naar ons toe. Hij kwam heel
dichtbij ons. Daar gaat het immers om in het Evangelie? Het gaat toch
om aanvaarding? Het gaat toch om vergeving en verzoening?
Zijn dat alleen maar woorden? Nee, het zijn werkwoorden!
Aanvaarden, vergeven, verzoenen! Dat is iets wat ik moet doen! En
dat begint hier: tussen mijn oren! We moeten de Geest van God
bidden dat Hij dat roofdier doodt. Want de bijbel zegt: ‘Wie meent te
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staan, zie toe, dat hij niet valle! (1 Cor. 10:12) En gij die leeft, houdt
uzelf als dood voor de zonde ( waar?..).
Laten wij openstaan voor Gods bevestiging van ons persoonlijk leven,
dat wij oog en hart krijgen voor andere mensen en vooral voor
mensenkinderen vooral. Gods nee tegen de doodslag is Jezus’ ja tegen
het leven van u, van mij en van onze naaste.
Nu zijn het nog woorden, maar vandaag of morgen wordt dit gebod
opeens concreet. Dan komt er iemand op je pad en dan is daar die
vraag: wat kan ik doen voor die ene mens die op mijn weg komt? Hoe
kan ik hem Jezus laten zien?
Ben ik dàn mijn broeders hoeder? Jazeker, dat ben ik, in Jezus’ naam.
Ondanks al ons falen, ondanks lek en gebrek mogen we toch leren
zeggen: Jazeker, dat ben ik, in Jezus’ naam.
Dat is volgens mij de diepgang van het zesde gebod. Dat spreekt niet
alleen over de gevangenis, maar dat spreekt over een getuigenis.
Here, geef dat wij zegenen en niet vloeken. Geef dat wij zorgen en
onze hand in liefde leren uitstrekken naar een ander. Wilt U ons oog
geven voor het leven van de kinderen om ons heen, van de jonge
mensen. Geef toch Here, dat wij mensen mogen zijn, die Jezus
uitdragen. De mensen in de wereld om ons heen zien U niet meer.
Geef dat ze U mogen zien in ons. Om Jezus’ wil.
Here, vergeef ons onze zonden. Schep in ons het verlangen om niet
opnieuw in die verkeerde gedachtenspiraal te komen. Geef ons de
kracht door uw Geest om dat te overwinnen. En maak ons een beeld
van U, zo vol van liefde, goedheid en kracht, genade en waarheid,
maak ons een beeld van U, Amen.
Hij kwam bij ons heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Zie onze God
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
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Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag
gedragen door zijn liefd’ en kracht.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn.
Verscheurd door angst en verdriet
maar toch zij Hij: ‘Uw wil geschiedt’.
Zie je de wonden zo diep,
de hand die aard en hemel schiep.
Vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
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14. DIEPTEN EN HOOGTEN VAN DE LIEFDE
Het zevende gebod (1)
Exodus 20:14
Gij zult niet echtbreken.
Genesis 2:18-25
Spreuken 5

Inbraak
Toen mijn vrouw Tineke en ik begin maart van het huwelijksweekend
in Amerongen weer thuis kwamen, bleek dat iemand had geprobeerd
in te breken. Met een koevoet of een zware schroevendraaier was op
elf plaatsen de voordeur en de post geforceerd en dus flink
beschadigd. Gelukkig had het slot het gehouden en was het bij een
inbraakpoging gebleven, ze waren niet binnen gekomen - nota bene op
klaarlichte dag! De schade bleef beperkt tot f 600,- voor de
verzekering en het dubbele voor onze rekening om ons huis naar
huidige normen te beveiligen. Er was dus alleen materiële schade.
Vlak vóór wij binnen kwamen was een van onze dochters
thuisgekomen en had met schrik de kapotte deur en post gezien. Toen
we met de politie een en ander reconstrueerden bleek, dat
waarschijnlijk twee jonge dieven (je bent geen dief pas als het je lukt
te stelen, maar als je een poging doet!) een kwartier voor onze dochter
Rebekka thuiskwam, waren bezig geweest. Je moet er niet aan denken
dat ze binnen je spullen aan het jatten zijn en je kind komt, van geen
kwaad bewust thuis en treft vreemde kerels in huis!
Waarom dit verhaal? Hoort dit niet méér bij het achtste gebod: gij zult
niet stelen? Beste mensen: echtbreuk is inbraak!
Echtbreuk is in het huwelijkshuis inbreken. Maar dan een inbraak,
waarbij zowel ouders als kinderen, wanneer die erbij betrokken zijn,
grote immateriële schade oplopen. Een schade die door geen
verzekering gedekt kan worden en waar meestal weinig aan te
repareren valt.
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Echtbreuk geeft schade in je ziel, in het gevoelsleven van allen die er,
niet alleen direct maar ook indirect mee te maken hebben, dus zeker
de kinderen. Een schade met veelal blijvende gevolgen.
Echtbreuk is: in een huwelijk inbreken, een verbond kapotbreken en
een relatie stukbreken. En dat is wat de Here God niet wil. Hij
verbiedt het in het zevende gebod: gij zult níét echtbreken. Dit is
beveiliging voor elk huwelijkshuis!
Overspel
Waarover gaat het precies? Wat ìs echtbreuk?
Het Hebreeuwse woord voor echtbreken geeft aan dat een al of niet
gehuwde man seksuele omgang heeft met een gehuwde vrouw. Dat
noemt de bijbel in eerste instantie echtbreuk. Iemand breekt dan in in
het huwelijk van zijn naaste! Echtbreuk plegen is dus:
geslachtsgemeenschap hebben met iemand die met een ander
getrouwd (of zelfs met een ander verloofd) is.
In de verschillende vertalingen komt het woord echtbreuk wat
helderder naar voren, en valt er een wat ander licht op.
Eén vertaling zegt: Pleeg geen overspel. Dat is dus waar het om ging
met die vrouw uit Johannes 8: 'En de schriftgeleerden en de Farizeeën
brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zei stelden haar in het
midden...' (vers 3 en 4).
De bijbel spreekt zichzelf niet tegen. De bijbel zegt niet dat Jezus het
goed vond wat die vrouw had gedaan. Alleen in de context waarin het
gebeurde was er bij de Here Jezus barmhartigheid en bij de mensen
niet. Niet bij de Farizeeën, niet bij de oudsten van Israël en niet bij de
mensen die haar erbij gesleept hadden.
Dan komt er een woord van de Here Jezus. Hij vraagt eerst wat aan
die anderen en dan pas spreekt Hij tot de vrouw. Hij zegt eerst: 'Wie
van jullie zonder zonde is werpt de eerste steen'. Dat houdt gauw op,
zeker op dit gebied houdt dat gauw op. Geen stenen dus, maar
betekent dat dan ook volledige vrijspraak voor die vrouw? Welnee!
Jezus zegt: 'Ga heen, vrouw en zondig niet meer!' Overspel is zonde.
En zonde zou je uit de hemel houden. Zonde doorbreekt je relatie met
God. Zelfs de barmhartigheid van Jezus kan niet tegen zonde.
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In een joodse vertaling las ik in het zevende gebod: Hoereer niet. Het
is duidelijk, dit gebod bestrijkt het hele veld van huwelijk en
seksualiteit.
Uit de woorden van de Here Jezus in de Bergrede (Mattheüs 5:27 vv.)
blijkt dat de geest van de wet nog heel wat dieper graaft dan de letter!
Toen ik pas begonnen was met het preken over de tien geboden,
kwamen er een aantal mensen naar mij toe, die zeiden: 'We leven niet
meer onder de wet, broeder Hans, we leven onder de genade!' Maar
weet u dat de geest van de wet veel dieper graaft dan de letter? Weet u
dat Jezus het ons in de Bergrede nog veel meer onmogelijk maakt om
op enige wijze door het houden van de wet zalig te worden? Leest u
maar de woorden van de Heiland over echtbreuk in Mattheüs 5:27 t/m
30. Daar staat: 'Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet
echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar
te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Indien
dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het
van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet
uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw
rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van
u; want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw
gehele lichaam ter helle vare'.
Jezus haalt daar eerst de woorden uit de wet aan. Hij spreekt die
woorden niet tegen, maar verdiept die. Het gaat bij Jezus niet alleen
om de daden maar het gaat om ons innerlijk leven. Het heeft alles te
maken met zien, begeren en verleiding.
Ik geloof daarom dat dit gebod direct iets zegt over alle zaken rondom
huwelijk en seksualiteit - en even zo goed betekenis heeft voor hen die
getrouwd zijn als voor hen die niet getrouwd zijn.
Losgewrikt
Menselijk leven is bepaald in de beide seksen, in mannelijk en
vrouwelijk. Seksualiteit is een van de grote krachten, zo niet machten
in ons dagelijks bestaan. Juist in onze tijd is zeer veel in het leven
doortrokken van erotiek en wordt jong en oud schaamteloos
opgeroepen 06-zoveel te bellen voor de beste seks en een ander
nummer voor de ruigste seks en een ander nummer voor de weet-ik171

wat-voor-seks. We worden gewoon door de radio, de televisie, de
krant, of alleen al door het komen in een supermarkt voortdurend met
erotiek geconfronteerd. Nee, niet met erotiek, maar met verwrongen
seks. Ik noem het maar niet eens seksualiteit, maar seks, een afkorting.
Er is een heleboel van àf.
Seksualiteit is (en niet alleen in onze dagen, je ziet het ook in de hele
geschiedenis) losgewrikt uit de verbanden waar God haar veilig in
gegeven heeft. Daarom geloof ik dat dit zevende gebod voor jong en
oud, gehuwd en ongehuwd van groot belang is. Wij mogen dit
gevoelige onderwerp mijns inziens niet onbesproken laten, maar
mogen leren wat de Schepper van ons leven met huwelijk en
seksualiteit bedoeld heeft. Op geen enkel terrein is het leven zo
wanhopig scheefgetrokken en verwrongen als in het huwelijk. Maar
één ding weet ik: God heeft dit alles goed en mooi gemaakt en ieder
mens, die eerlijk zoekt, zal de weg vinden naar de oorspronkelijke
bedoeling van God met het leven en ook met huwelijk en seksualiteit.
Dus: op zoek naar de diepten en hoogten van het zevende gebod. 'Gij
zult niet echtbreken', een gebod van God, die in de hemel woont, een
gebod van de Schepper voor mensen op aarde, mensen van vlees en
bloed die met dat alles elke dag te maken hebben.
Het gaat hier niet over een ander. Je zou kunnen denken: dit is een
preek voor getrouwden, want het gaat immers om een getrouwde man
die inbreekt in het huwelijk van een ander en seksuele gemeenschap
heeft met de vrouw van die ander, dus daar val ik wel buiten. Nee, zo
is het niet met dit gebod. Het gaat niet alleen over die ander, die
bijvoorbeeld gescheiden is, nee, het gaat over ons die getrouwd zijn en
ongetrouwd zijn, en in het bijzonder over de vraag voor ons die
getrouwd zijn of we wel beseffen wat ons huwelijk in Gods ogen
betekent.
Dit raakt aan zeer veel onderwerpen: overspel, immoraliteit,
echtscheiding, ongehuwd zijn, ongehuwd samenwonen, de
huwelijkskeus, gezinsvorming, homoseksualiteit, pornografie. Maar
het betreft ook en wel in het bijzonder de hoge waarde en de hoge
roeping die God aan de seksuele liefde geeft. Hooglied heet niet voor
niets Hóóglied en staat niet voor niets in de bijbel.
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Openheid
Het is niet eenvoudig hierover te preken. Er is bij deze onderwerpen
en dat merk ik ook, altijd een zekere geladenheid, want dit ligt
allemaal heel gevoelig. Er is ook zoveel te zeggen over huwelijk en
seksualiteit. Er is zoveel gebeurd in onze levens. En misschien denkt
iemand: 'Hoort dit onderwijs niet méér thuis in het pastoraat, in de
meer persoonlijke zielszorg?'
Voor een deel wel. Intieme dingen moet je niet te open en te bloot
bespreken. Maar er is ook een andere kant; ik zie persoonlijk de
prediking in zekere zin als een vorm van het pastoraat.
Prediken is verkondigen: openlijk uitspreken wat de bijbel, wat God
over de dingen, over het leven, over jouw leven zegt. Dat is prediken
en dat is ook herderschap. Herderschap kent de arm erom heen, heel
persoonlijk, maar herderschap kent ook het voor de kudde uitgaan.
Beiden zijn belangrijk. Prediken zit meer in dat andere, in dat
voorgaan.
Daarom is spreken over dit onderwerp voor mij en voor ieder die dit
onderwerp behandelt bijzonder moeilijk. Want Jezus zegt ergens dat je
niet alleen de dingen uit het Woord moet leren, maar ze eerst moet
doen. Hij zegt: 'Zalig wie ze doet en leert' (Mattheüs 5:19).
Ik geloof vanuit dit oogpunt dat er openlijk uitgesproken mag en zal
worden hoe God over de dingen denkt. Hoewel ik besef dat je niet
alles kunt zeggen - er is veel wijsheid nodig om juist hier het Woord
recht te doen, en ook de mens, het gemeentelid, het kind van God
goed te doen.
Veiligheid
Wanneer ik in deze preken over echtscheiding ga spreken, zal dat
sommigen raken, soms diep en heel persoonlijk. Anderen zullen op
enig ander punt geraakt worden. Mijn gebed is dat de Here Jezus onze
Heelmeester zal zijn. Al is Hij geen 'zachte heelmeester', Hij is wel de
Enige die genezing aanbrengt door het middel van zijn vergevende
liefde - voor een ieder die met een berouwvol hart tot Hem komt. Je
gevoelens zijn niet voldoende voor vergeving. Tranen is wat anders
dan hartsverandering, want dat wordt uitgewerkt door berouw.
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Ik bid dat wij als gemeente een veilige hut mogen zijn. Dat is een
prachtige gedachte uit Jesaja 4:6, waar staat: 'En er zal een hut zijn tot
een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een
toevlucht tegen stortbui en regen'. Ik hoop dat we dat als gemeente
mogen zijn, dat we veiligheid mogen kennen. Dat de broeders en
zusters elkaar zullen opzoeken in wijsheid en dat er een hut gevonden
mag worden als dat nodig is.
Ik hoop ook dat u de woorden van mij, waar ik over preek en veel
over bid, niet direct gaat afwijzen als u het er niet mee eens bent in uw
verstand of uw gevoel, maar ook dat u ze niet ineens gaat omarmen als
u denkt: dit is de waarheid. Maar ik hoop en bid dat u ze in uw mond
een aantal keren omdraait. Dat is een joods woord: dat u er eens over
'kauwt'; dat u er mee bezig gaat. Ik geloof dat dat de beste weg is,
zeker bij dit onderwerp.
Liefde en trouw
Om te beginnen bij het begin wil ik deze vraag stellen: Wat is dat, een
huwelijk en hoe maak je daar wat van? Het is één ding om te gaan
spreken over wat verboden wordt, maar je moet ook weten wat
geboden is. De bijbel geeft geen recepten voor een geslaagd huwelijk,
maar wijst wel de ingrediënten aan. Maar u moet zelf met die
ingrediënten aan de slag gaan.
Laat ik er een paar noemen. Het gaat in een huwelijk (en nu trap ik
natuurlijk een open deur in, al blijkt wel uit de cijfers dat het niet zo
simpel is als het lijkt) om liefde - liefde tussen man en vrouw.
'k Heb vroeger, toen mijn vader en moeder 12 1/2 jaar getrouwd
waren een prachtig gedicht voor ze opgezegd, dat mijn oom Arie
gemaakt had. Ik zie mezelf daar nog staan... Ik snapte er de helft niet
van, maar één ding ben ik nooit vergeten: 'Wat is er beter in den
trouw, dan liefde tussen man en vrouw'.
Overdrijf ik als ik zeg: liefde is het kostbaarste, het mooiste en het
fijnste wat er is in het menselijk leven? In ieder geval heb ik de bijbel
aan mijn kant: 'de meeste is de liefde' (1 Cor. 13). En in 1 Johannes
schrijft Johannes: 'God is liefde'.
Mensen die tegen elkaar zeggen: 'Ik wil jóú'; mensen die geven en
nemen, en dat met lichaam en ziel, met alles erop en eraan, dat is
liefde...
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Zo heeft God het immers van den beginne bedoeld! Hebben we niet
met elkaar gelezen in Genesis 2:18, 'Het is niet goed dat de mens
alleen is. Ik zal hem een hulp (een helper) maken, die bij hem past'.
Man en vrouw passen bij elkaar, man en vrouw zijn voor elkaar
bedoeld en op elkaar aangelegd. God zelf heeft dat bedacht en God
zelf bracht ze bij elkaar!
Nu moet je goed oppassen en niet denken dat Genesis 1 alles zegt over
elk mens. Ik zei dat zo: God bracht ze bij elkaar. Maar hier zit een
zuster en daar een broeder, die dat niet ervaren hebben, dat God
iemand bij hen bracht. Genesis 1 zegt niet alles over elk individueel
mensenleven. Er is in de bijbel duidelijk ruimte om te kiezen voor
getrouwd zijn of ongehuwd blijven. En zelfs wanneer ongehuwd
blijven geen keuze is, is daar voor wat de bijbel betreft en voor wat
God betreft niets minderwaardigs aan.
Maar één ding is zeker, getrouwd of ongetrouwd, zonder liefde kan
geen mens. Liefde is een uitdrukking van: 'Jij bent zeer waardevol'. En
de persoonlijke liefde zegt natuurlijk: 'Jij bent zeer waardevol voor
mij!'
Voor ongehuwden kan en mag dit ingevuld worden door vrienden òf
door een diepgelovige relatie met de Here Jezus, met God. En leert de
geschiedenis ons niet, dat de rijkdom die daaruit voortkomt soms vele
malen rijker is dan veel huwelijken ooit zijn?
Maar waar het in Genesis 1 om gaat is dat God de beide seksen gewild
heeft, en de mens zo gemaakt heeft als wij zijn: man en vrouw
(mannelijk en vrouwelijk in 't Hebreeuws).
Het huwelijk en de daarmee onverbrekelijk verbonden beleving van de
seksualiteit zijn in de goede scheppingsdaad van God gegeven. De
Here God zelf zei ervan aan het einde van de zesde scheppingsdag, dat
het 'zeer goed' was en daar zat die seksualiteit bij in, daar zat het man /
vrouw zijn bij in. Daarmee behoren wij te leren instemmen en het
geeft een grote vreugde als je van harte kunt instemmen met je eigen
seksualiteit. Maar het geeft groot verdriet wanneer je dat niet kunt.
In die tweezame relatie tussen man en vrouw is niets voedzamer dan
de liefde. Niets kan een mens mooier maken en het leven zo'n
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betekenis en diepte geven als wanneer hij weet: er is iemand voor mij!
Ik ben dus de moeite waard!
Vriendschappen geven een zekere moeite en een huwelijk geeft een
zekere moeite. Maar wat is het geweldig, dat Tineke van mij en ik van
haar kan zeggen: 'Het is de moeite waard, jíj bent de moeite waard!'
Dat is kostbaar in een huwelijk.
Juist omdat de liefde zo hoogstaand is, kan een mens in het diepst van
zijn ziel geraakt, getroffen worden als die liefde verwaarloosd,
versmaad of zelfs vertrapt wordt. Dat raakt je tot in het diepst van je
ziel.
Omwille van die liefde nemen mensen een van de belangrijkste
besluiten in het leven: ze gaan trouwen - dat is: bij elkaar horen
voorgoed, voor goed en kwaad, alle dingen samen delen, je lijf en je
leven, je goed en je geld, je moeilijke dingen en je mooie dingen. In
het Engels: for better and worse.
Liefde is de enige echte reden om te trouwen. Het lijkt allemaal zo
eenvoudig, maar u moet er eens over 'kauwen'. Jonge mensen, als je
verliefd bent en je hebt vlinders in je buik, prachtig, houden zo, maar
laat ik je een ding zeggen: líéfde is de enige reden om te trouwen. Zo
is het huwelijk een kostbare zaak: een mens naast je, in goede en in
kwade dagen. De bijbel noemt het huwelijk dan ook een verbond.
Toch blijkt in dit verbond dat zelfs liefde in zekere zin nog
ontoereikend is. Daar moet trouw aan worden toegevoegd. Dat is het
tweede ingrediënt, het tweede kenmerk in een huwelijk. Liefde en
trouw, dat zijn de twee kernwoorden, de kern-ingrediënten van het
verbond. In het huwelijk zit pas muziek als de bovenstem van de
liefde begeleid, ondersteund wordt door de ondertonen van de trouw.
Trouw is: met vasthoudendheid proberen je opdracht uit te werken.
Trouw is helemaal op elkaar aan kunnen. Trouw is de weg naar de
ander terugzoeken als het moeilijk is. Liefde en trouw: Gods gave en
Gods opgave. Dát hele mooie wordt beschermd door het zevende
gebod.
'Dat liefde en trouw je niet verlaten! Bind ze om je hals, schrijf ze op
de tafel van je hart, dan zul je genegenheid en goedkeuring verwerven
in de ogen van God en mensen' (Spr. 3:3).
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15. SEKSUALITEIT
Het zevende gebod (II)
In het zevende gebod wordt door het ene gezichtspunt, de echtbreuk,
het hele veld van de seksualiteit bestreken. Als met het licht van een
vuurtoren is dit gebod een baken in zee, dat tevens vele gebieden op
het land bestrijkt. Uit al haar ingewikkelde verbanden willen we
enkele grote lijnen betreffende het seksuele leven trekken.
Gave van God
In de eerste plaats is het seksuele leven een grote gave van God. De
Schepper heeft de mens gevormd, en wel als man en vrouw, mannelijk
en vrouwelijk. De daarmee bestaande aantrekkingskracht tussen de
beide seksen is door God bedoeld. God heeft het spel van de liefde
tussen mensen bedoeld. We kunnen eerbiedig zeggen dat Hij zich
daarin verheugt. Aan het einde van de zesde scheppingsdag lezen we
dat God zijn zegen over de mens gaf en alles overziend vaststelde: het
was zeer goed (Gen. 1:27-31).
Even verder lezen we nader toegelicht, dat God wil dat de man en zijn
vrouw één vlees zijn (Gen. 2:24). De seksuele eenwording tussen man
en vrouw dateert dus van vóór de zondeval en geeft aan dat deze
beleving van seksualiteit in de goede schepping van God aan de
mensen gegeven is.
De eenheid van de man en de vrouw is de kern van het huwelijk en is
een werk van God met een opdracht voor de mensen: verlaten,
aanhangen en één vlees zijn. Het huwelijk is een door God gewilde
instelling, een staat die God bedoeld heeft. Daaruit maken wij op dat
de lichamelijkheid en de geslachtelijkheid niet minderwaardig zijn.
Dit wordt te meer duidelijk, wanneer we in het Nieuwe Testament
lezen dat het lichaam van de gelovige een tempel is van de Heilige
Geest (1 Cor. 6:19).
Hoeveel een mens soms ook kan worstelen met de seksualiteit (denk
bv. aan Augustinus), de Bijbel leert ons de seksualiteit kennen als
Gods grote gave. Onder wijze tucht doorstroomt de seksualiteit het
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hele menselijk bestaan met een verwarmende gloed. Onbeheerst kan
het branden als een alles verterend vuur (Hooglied 8:6).
Vermogen of macht
Ten tweede is het seksuele leven een van de grootste machten. Het is
niet beperkt tot een gebied van ons leven, aan de rand, maar het is het
vermogen om iets te doen dat tot de kern van het leven behoort.
Seksualiteit behoort tot het middelpunt, de spil van het menselijk
bestaan. Zonder seksualiteit is het menselijke (aardse) leven
ondenkbaar, ten dode gedoemd. Daarom breidt het zich ook uit en het
doortrekt het hele leven van de mens en geeft daaraan een zekere
erotische lading. Zo heeft het seksuele leven eindeloos veel vormen en
belevingen, vanaf de geslachtsgemeenschap tot en met de dagelijkse
omgang tussen mannen en vrouwen.
Het is onjuist en kan zelfs gevaarlijk zijn deze erotische bepaaldheid
van het menselijk leven te ontkennen. In iemand van het andere
geslacht zoekt een mens immers bevrijding en bevrediging van zijn
erotische, seksuele spanningen en vindt daarin ook vervulling.
Daarvan moeten we niet schrikken. Zo is de mens aangelegd en deze
seksuele beleving brengt de mens tot grote daden.
Zeker moet dit vermogen in banen worden geleid. Teugelloosheid op
seksueel gebied maakt dat deze macht in een demonisch monster
verandert, dat verwoest en doodt.
Het seksuele leven kent zijn grenzen, die dáár getrokken moeten
worden waar we niet meer elkaar behagen, maar slechts onszelf
bevredigen ten koste van de ander.
Gevaar
Hieruit volgt en dus ten derde: er ligt in het seksuele leven een groot
gevaar. Het kan de mens beheersen; hij kan erdoor tot de ergste
gruweldaden gedreven worden. Zo kan seksualiteit gemakkelijk de
meest onnatuurlijke en afzichtelijke vormen aannemen. Verworden
seksualiteit is drijfzand, waarin men wegzinkt; een afgrond waarin
men stort; een vlam waarin een mens verteerd wordt; een muur
waartegen men zich te pletter loopt.
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We doen er niet goed aan de seksualiteit als een gering en
onbetekenend onderdeel van het leven te beschouwen. Hier kan maar
niet met allerlei mogelijke en onmogelijke vormen worden
geëxperimenteerd, zoals we vandaag de dag veel zien gebeuren: liefde
zonder vorm van het huwelijk, de driehoeksverhouding, vlot geregelde
echtscheiding, living-apart-together, bewust ongehuwd moederschap
etc.
In al dit experimenteren, miskennen mensen de krachten die er in de
seksualiteit liggen opgetast. Om maar niet te spreken van buiten elke
orde gaande zaken als bijvoorbeeld bestialiteit. In zijn seksualiteit is
de mens bewust of onbewust op zoek naar een invulling van de
scheppingsbedoeling. Soms strijdt en worstelt hij daarin met God. Die
worsteling kan een mens voor het leven 'raken', maar betekent niet dat
het zonder de zegen van God verder moet (vgl. Gen. 32:22 vv.). Toch
kan een mens zonder tucht aan zijn seksualiteit volkomen ten gronde
gaan, lichamelijk, burgerlijk en geestelijk.
Opdracht
In de vierde plaats: het seksuele leven is een van onze grootste
opdrachten. Wij moeten ons er niet voor afsluiten of er uit
wegvluchten, we moeten er ook niet in verdwaald of verloren raken;
wij moeten er in leren wandelen. Een seksueel mens te zijn, getrouwd
of ongetrouwd te zijn; we hebben een taak op aarde te vervullen, een
werk van God op aarde te verrichten. Het hele leven en onze hele
werkelijkheid zal doortrokken moeten worden van de overtuiging dat
we er niet 'zo maar' zijn, niet louter als spelende mens (hoe belangrijk
het spel ook voor het leven is!), maar dat we 'mens met een opdracht'
zijn.
Het is goed jezelf af te vragen of jouw leven voldoet aan datgene,
waarvan jij denkt dat het Gods opdracht voor je is. Zo zal het
huwelijk, maar kan ook het ongehuwd zijn als opdracht ervaren
worden. Het huwelijk is een ordening van Gods kant, met vele
aspecten. In zekere zin is er in het huwelijk een ordening van de
seksualiteit (vgl. 1 Cor. 7:2 vv.). In het huwelijk is er 'dienst aan het
altaar', waar op allerlei gebied en ook in het seksuele leven offers
gebracht worden (Gal. 5:24). Wanneer een mens het offer niet kent,
zal hij in het huwelijk het levensgeluk niet vinden, omdat hij dan de
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liefde niet vindt. Ook al gaat het God daarom, dat wij mensen tot in
onze vezels gelukkig zijn, toch kan een mens zich niet ongestoord
ontplooien tot het volle geluk. Wij moeten langs het altaar, door het
offer heen! Dan genees je tot geluk, waarin je het leven werkelijk leert
liefhebben!
Geloof en gebed, vergeving van zonden en leiding door Woord en
Geest zijn een zegen van God in die weg van het offer. Zij zullen ons
bij het doel van onze seksualiteit kunnen brengen: levensgeluk, als
mensen voor Gods aangezicht. Het Evangelie relativeert dan ook de
seksualiteit en ziet ons als mensen op weg naar Gods toekomst, waarin
niet meer getrouwd wordt en de mensen zullen zijn als de engelen in
de hemel (Matth. 22:30)!
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16. DE ETHIEK VAN HET ZEVENDE GEBOD
Het zevende gebod (III)
Spreuken 2
Maleachi 2 : 5-7, 10-16
Efeze 5
Spreuken 2:1-5
Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt
en mijn geboden bij u bewaart,
zodat uw oor de wijsheid opmerkt
en gij uw hart neigt tot de verstandigheid,
ja, indien gij tot het inzicht roept
en tot de verstandigheid uw stem verheft;
indien gij haar zoekt als zilver
en naar haar speurt als naar verborgen schatten,
dan zult gij de vreze des Heren verstaan
en de kennis Gods vinden.

Het komt je niet aanwaaien
Sommigen denken, dat het christelijk leven je komt aanwaaien, maar
dat is niet zo. Uit de eerste vijf verzen van Spreuken 2 blijkt dit
duidelijk. Hier wordt gesproken over het aannemen van woorden, het
bewaren van geboden, het opmerken van wijsheid, je hart neigen tot
verstandigheid, tot inzicht roepen (roepen dat je ergens inzicht, visie
voor krijgt). Het spreekt ervan dat je tot de verstandigheid je stem
verheft, ernaar zoekt als naar zilver, speurt als naar verborgen
schatten... het zijn allemaal superlatieven. Het mag helder zijn: het
christelijk leven komt je niet aanwaaien!
Tijdens de voorbereidingen van deze preek over het zevende gebod
heb ik me nogal bezig gehouden met wat het Oude en het Nieuwe
Testament, dus wat de bijbel leert over echtbreuk, overspel en
echtscheiding. Al doende ontdekte ik dat je dan steeds bezig bent met
de problematiek van het huwelijksleven en dat is eigenlijk al een
station te ver.
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Kijk, het zevende gebod is een vèrbod: Gij zult niet echtbreken. Maar
dan mag zeker wel de vraag gesteld worden: 'waarom niet' en 'hoe dan
wel?'
Misschien is hier iemand die denkt: wat is het argument voor dit
gebod? Wat ligt er aan ten grondslag, dat God dit zo tegen mensen
zegt?
Het argument voor het zevende gebod ligt in de hoge waarde die de
Here God, de Schepper geeft aan huwelijk en seksualiteit.
Misschien moet ik het anders zeggen. Als u de studie bij de vorige
preek hebt gelezen, over seksualiteit, dan zult u begrijpen dat het beter
is om het andersom te zeggen: het gaat om de hoge waarde die God
geeft aan de seksualiteit en aan het huwelijk. Want een seksueel leven
hebben de meeste mensen, getrouwd zijn niet de meeste mensen.
We zullen dan ook niet in één keer afsteken naar het diepe water van
de echtscheidingsproblematiek, maar eerst op zoek gaan naar het
uitgangspunt van het zevende gebod. Om iets van de ernst van
echtbreuk en echtscheiding (wat niet hetzelfde is) te begrijpen, is het
nodig de bedoeling van God met seksualiteit en huwelijk te verstaan.
Oorspronkelijk plan
In feite is het zevende gebod en wat de Here God nog verder in de
bijbel heeft laten optekenen over echtscheiding, over overspel, over
echtbreuk, en niet te vergeten over liefde, over trouw en over het
huwelijk, over hoe man en vrouw met elkaar omgaan, in feite is dat
alles een manier waarop God zijn volk terugroept naar Zijn
oorspronkelijke plan met seksualiteit en huwelijksverbond.
Het is niet toevallig dat wij gemaakt zijn als mannen en vrouwen.
Daar heeft God een plan mee, een doel, een bedoeling. Alles wat we
over deze dingen hebben gelezen is een manier van God om ons te
bepalen, ons terug te brengen in Zijn oorspronkelijke plan. Hier al in
dit leven.
De veroordeling van ontrouw (Mal. 2) is tegelijk een krachtige oproep
tot toewijding en trouw. De waarschuwingen tegen de vreemde vrouw
(Spreuken 2) zijn een aansporing om de echte liefde te leren kennen,
die vrijheid èn beperking kent. Ik refereer aan Spreuken 5, waar het in
de vorige preek over ging: vrijheid en beperking, uw bronnen moeten
niet over de straten en over de pleinen overvloeien.
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Het uitgangspunt van het zevende gebod 'Gij zult niet echtbreken' is
de 'echt', het huwelijk. Wij kennen dit nogal deftige woord 'echt' van:
'in de echt verbonden worden' en 'echtgenoten van elkaar zijn'. In de
echt verbonden worden is een uitdrukking voor trouwen, een huwelijk
sluiten.
Ook wordt er wel eens gesproken van een 'onecht' kind. Dat betekent
niet dat het kind niet bestaat of dat het een onwerkelijk kind is - maar
het gaat dan om een kind dat vóór of buiten de echtvereniging, de
huwelijksvereniging geboren is. Zo'n kind kan dan ook officieel
'geëcht' worden, dat wil zeggen dat het opgenomen wordt in een
wettig huwelijk. Het krijgt een vader en een moeder die voor hem of
haar zorgen. Dit komt nog steeds voor.
Echtbreken is dus de echt, het huwelijk kapotmaken door overspel,
seksueel ontrouw zijn. Overspel is: seksuele gemeenschap,
geslachtsgemeenschap van iemand die getrouwd is en wel met een
ander dan de eigen man of vrouw, dus bepaald geen spel. De bijbel
noemt dat onomwonden zonde. Zo zelfs, dat iemand die overspelig is,
het koninkrijk van God ontzegd wordt.
Leest u mee in 1 Cor. 6:9-11. 'Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen
het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders,
afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders,
dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het
Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest.
Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt
gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de
Geest van onze God.'
Het is heel vaak in de bijbel zo, dat de dingen zeer ernstig gezegd
worden, zoals ook hier, maar dat dan direct de barmhartige weg van
de genade gegeven wordt, die je dan wel moet gaan.
De bijbel is heel duidelijk voor wat betreft de ruimte waarbinnen
geslachtsgemeenschap behoort beleefd te worden. De bijbel leert,
zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat
geslachtsgemeenschap is bedoeld en toegestaan om binnen het kader
van een officieel huwelijk tussen een man en een vrouw te
functioneren.
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Waarom trouwen?
Nu zijn er altijd mensen die vragen: 'Laat mij dan eens zien waar in de
bijbel staat dat je moet trouwen. Laat mij dan eens het woord
'huwelijk' in de bijbel zien, in de echte tekst'.
Het huwelijk, als een verbond tussen man en vrouw, als relatie van
liefde en trouw waar God mee te maken heeft, komt in de hele bijbel
voor. De situatie met het oude Israël is er een waarin God zich bekend
maakt, voor wat betreft deze zaken, wat Zijn plan aangaat met man en
vrouw. En daarom geloof ik in die stelling die ik daarnet deed, dat de
bijbel leert dat de seksuele gemeenschap beperkt dient te worden tot
het huwelijk.
Ik wil daar een paar tekstbewijzen bij aanhalen en met u lezen. En dan
zult u zien dat de bijbel veelvuldig over deze dingen spreekt.
Ik wil beginnen met Genesis 2. De vorige keer hebben we gelezen
vers 18-25, we zullen nu alleen maar lezen vers 24, want dat is een
tekst die antwoord geeft op de vraag: hoe komt een huwelijk tot stand,
wat is een huwelijk?
Wat staat daar dan over? Dit: 'Daarom zal een man zijn vader en
moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees
zijn.'
Deze tekst geeft geweldig zicht op het huwelijk zoals God het bedoelt.
We zien daarin drie elementen, drie werkwoorden centraal staan, het
werkwoord verlaten, het werkwoord aanhangen en het tot één vlees
zijn. Zo komt een huwelijk tot stand. Hoe dan?
Het gaat allereerst om:
a. Het officieel verlaten van het ouderlijk huis.
In bijbelse termen is het huwelijk niet alleen een aangelegenheid
tussen twee mensen. In onze tijd is dat veel meer het geval. Als je
mensen spreekt (en zeker degenen die niet tot de gemeente van Jezus
Christus behoren), ontdek je dat ze heel sterk leven met de gedachte:
'Ik vind haar aardig, zij vindt mij aardig, dus wij gaan samen met
elkaar op weg. Ten diepste heeft niemand daar wat mee te maken, dat
doen wíj samen! 't Huwelijk gaat om ons!'
Sommigen houden dan ook zelfs de familie daarbuiten. Dat ligt
natuurlijk helemaal binnen de sfeer van onze moderne individualiteit.
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In bijbelse termen zijn echter ook de families en zeker ook de Here
God direct bij een huwelijk betrokken. De man, de jonge man neemt
daarin het initiatief: hij geeft het voorbeeld en maakt zich los van zijn
ouderlijk huis. Hij verlaat zijn vader en zijn moeder en zal zijn meisje
als vrouw 'aanhangen'.
b. Elkaar aanhangen.
Het Hebreeuwse woord is letterlijk: lijmen, tot een onverbreekbare
eenheid aan elkaar vastkleven. Niet klef, wel kleven! Onverbreekbaar
in die zin dat, wanneer het verbroken zóú worden, je niet de twee oude
helften terug hebt. Dan scheurt er van beiden wat af. En daarom zou je
dan kunnen spreken van twee gebroken mensen. Ik denk dat ieder van
ons die iemand kent die een echtscheiding heeft meegemaakt, dit zal
beamen.
c. En zij zullen tot één vlees zijn.
Dat spreekt van een onverbrekelijke eenheid vormen. 'Eén vlees zijn'
spreekt van volkomen overgave aan elkaar, zoals die op zijn diepst
emotioneel beleefd wordt in de seksuele eenwording en wel in zijn
uiterste vorm: het orgasme, waar een man en een vrouw in hun gevoel,
in hun seksualiteit, in hun menszijn volkomen samensmelten. Dàt
woord wordt hier gebruikt: samensmelten.
Seksuele gemeenschap is een lichamelijke uitdrukking van wat er van
binnen aan liefde en trouw beleefd wordt. Tenminste, dat is Gods
bedoeling. Dat is Gods plan met deze dingen. En al aan het begin van
de bijbel lees je hierover, in Genesis 2:24, over Gods voorwaarden
voor de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw in hun gevoel, in
hun seksualiteit, in hun menszijn volkomen samensmelten.
Nog voor de geschiedenis van de mensen goed en wel is begonnen, is
door God al uitgesproken wat het huwelijk is.
Zo leren we dan uit Gods Woord dat alleen het huwelijk het gebied is
van vrije expressie van de seksualiteit.
Dat is allemaal niet zo makkelijk. En dat gaat met veel vallen en
opstaan. Je moet dat leren, maar daar gaat deze preek verder niet over,
dat is stof voor een huwelijksweekend. Deze preek gaat nu over wat
wil God met het huwelijk en met de seksualiteit.
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Oude en nieuwe prioriteit
Het huwelijk is een verbond tussen een man en een vrouw, die elkaar
zo lief hebben, dat ze bereid zijn de veiligheid van het ouderlijk huis
op te geven. In het huwelijk zit een offer - de bereidheid los te laten.
Bereid zijn om dat ouderlijk huis los te laten, waar je vader dingen
voor je beslist en waar je moeder voor de dingen zorgt, waar de
dingen gebeuren zoals je ouders dat in grote lijnen hebben bepaald.
Dat is soms fijn, soms niet fijn, maar toch zit daar een bescherming in
voor het leven en dat laat je los als je gaat trouwen om elkaar aan te
hangen, je aan elkaar te hechten.
Verlaten is het loslaten van de prioriteit van de kind/ouder-relatie. De
prioriteit in die relatie duurt gewoonlijk totdat je gaat trouwen. Je
ouders zijn door God boven je gesteld om je Zijn weg te leren en die
prioriteit van de kind/ouder-relatie wordt verlaten, losgelaten om te
gaan aanhangen, samenhechten in een nieuwe prioriteit, namelijk die
van de man/vrouw-relatie. Dat zijn de beddingen waar de bron van de
seksuele beleving in veiligheid naar Gods plan functioneert. Of om het
nog positiever, nog blijer te zeggen: dat zijn de beddingen waarbinnen
de genieting van het seksuele leven thuishoort. Zo worden een man en
een vrouw in deze weg van Genesis 2:24, in het huwelijk een nieuwe,
zelfbeslissende eenheid voor God.
Is het fijn om getrouwd te zijn? Ja, het is fijn om getrouwd te zijn. Is
het makkelijk om getrouwd te zijn? Nee, het is zeker niet gemakkelijk
om getrouwd te zijn. Is het fijn om ongetrouwd te zijn? Vraag dat aan
een ongehuwde.
Er zijn er die zeggen: 'Ja, dat is mijn weg in het leven'. En er zijn
anderen die zeggen: 'Het is niet gemakkelijk om ongetrouwd te zijn'.
Is het leven van een mens gemakkelijk? Nee, het menselijk leven na
de zonde is niet gemakkelijk. In het menselijk leven is verwording. In
het huwelijksleven is verwording. In het leven van de man, in het
leven van de vrouw en in de gezinnen is verwording. De zonde trekt
overal door, maar God bepaalt ons zoals een vader zijn kinderen bij
Zijn bedoeling en Hij zegt: 'Hier is Mijn Woord, dit zijn Mijn
principes, dit zijn Mijn wegen en Mijn zoon, Mijn dochter, als je een
goed leven wilt hebben, voorzover dat kan in dit ondermaanse, ga dan
deze weg, daar is dit woord voor gegeven'.
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Verantwoordelijkheid
Het mag duidelijk zijn dat deze hoge roeping, deze hoge standaard van
liefde en trouw, niet pas begint bij de officiële huwelijkssluiting. Je
voelt wel aan als deze dingen zo gezegd zijn, als je weet hoe je Maker
het bedoelt en hoe Hij wil dat wij leven, dat dit een grote
verantwoordelijkheid geeft.
Ethiek is immers: verantwoord handelen, antwoord geven op wat
gezegd is.
Tegen de jonge mensen zeg ik: wat je nu gehoord hebt, daar ben je
ook verantwoordelijk voor. Dan kan je zeggen: 'Ja, ik heb mijn
verstand op nul gezet, ik hoorde het niet' - nou, dan zal de Here je daar
misschien wel een vraag over stellen. Nu je het weet, geeft dat een
grote verantwoordelijkheid.
Als je een christen zegt te zijn, wil je gaan doen wat Jezus zegt. Niet
alleen de mooie woorden zeggen of de liedjes zingen, maar doen wat
Hij zegt. Adeldom verplicht!
Als je gedoopt wordt in water dan zeg je: mijn oude mens van zonde
is gestorven.
Paulus zegt: dan zul je voortaan in 'nieuwheid des levens' wandelen.
Dat is je weg en er zijn een heleboel dingen die prachtig zijn, maar er
zijn ook een heleboel dingen die daar niet meer bij horen, bij die
nieuwheid des levens.
Wat ik daarnet uit de bijbel heb laten zien over het huwelijk heeft met
ieder van ons, jong en oud, getrouwd of ongetrouwd, te maken. Want
het beschrijft niet alleen een daad - trouwen of niet trouwen - maar het
vraagt om een bepaald innerlijk leven. Het gaat om een innerlijke
houding en wel deze: hoe ga ik met die ander, met die jongen , met dat
meisje om? Hoe ga ik met mezelf, met mijn seksualiteit om? Hoe ga
ik als getrouwde man met een ongetrouwde vrouw in de gemeente
om? Hoe gaat u als getrouwde vrouw met een getrouwde man in of
buiten de gemeente om? Hoe ga je met kinderen om? Dat heeft
allemaal te maken met dit zevende gebod: gij zult niet echtbreken.
Want het gaat niet alleen om de daad, het gaat om de juiste innerlijke
houding. En dan is er zeker nog de vraag: hoe ga ik met mijzelf, met
mijn eigen seksualiteit om?
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Maagdelijk
In het oude Israël behoorde een meisje, en naar ik aanneem ook een
jongen (al staat dat niet beschreven) maagdelijk te zijn als zij trouwde.
Ik geloof dat ook een jongen maagdelijk kan zijn, geen maagd, wel
maagdelijk, namelijk 'geen gemeenschap gehad hebbend met'. Je kunt
dat schitterend lezen in Deut. 22 vanaf vers 13. Daar staat er een heel
verhaal over. Het was zelfs zo in het oude verbond dat, wanneer een
man erachter kwam dat zijn vrouw geen maagd meer was, hij haar als
het ware aan haar ouders kon teruggeven, zo van: hier is ze weer. Daar
moet je vandaag de dag eens om komen!
Ik weet wel dat onze moderne samenleving om zulke normen lacht.
Als ik dit op een zeepkist op de markt ga verkondigen en er komen
jonge mensen bij, dan zullen ze roepen: 'Ha, wat een oubollige figuur
zeg, is dat Hans Bette van de Regenboog? Niet te geloven zeg. Dat is
ook wat voor de jonge mensen die daar zitten!'
Ik weet wel dat de wereld om ons heen daar om lacht en dat de
statistieken aangeven dat 43% van de Amerikaanse kerkelijk
betrokken tieners vóór hun 18e al tot seksuele gemeenschap is
gekomen (onderzoek Josh McDowell Ministry). Daar schrok ik van,
ik dacht: dat is natuurlijk 43% van de mensen die Gods Woord niet
kennen, maar nee, het waren allemaal evangelische en pinksterkerken
die ik daar op een rij zag staan, ik wist niet wat ik zag! Kerkelijk
betrokken jongeren!
Maar ik weet ook dat dit soort gedrag, dat Gods geboden met voeten
treedt, oorzaak is van een vloedgolf van echtscheidingen en een
epidemie van gezinsverdriet om niet te spreken van het diepe dal van
kinderleed dat voortkomt uit ontwrichte gezinnen.
Zeg ik teveel, als ik geloof dat God om ons treurt als wij Zijn geboden
- dit zevende gebod - met voeten treden? Zeg ik teveel, als ik vaststel
dat ook wij, dat ook onze jonge mensen te lijden hebben van het leven
in een van seks doortrokken maatschappij? Zeg ik teveel, als ik zie dat
overal waar geadverteerd wordt voor welk artikel dan ook (laten we
zeggen voor ijsblokjes), de erotiek naar voren komt?
Ik moet denken aan wat ik ooit eens gelezen heb bij C.S. Lewis, om
de dwaasheid van dit element te laten zien, over de geestelijke moraal
op het punt van de seksualiteit. Hij zei het ongeveer zo: Stel je nu eens
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voor dat je aankondigt, dat een mooie vrouw zich langzaam gaat
ontkleden. Daar krijg je geweldige massa's mensen voor bij elkaar. En
niet alleen mannen, daar krijg je mensen voor bij elkaar. Er is toch
ook zo'n club met mannen die dat doen - hoe heten die ook weer (gelukkig, jullie weten het niet). In ieder geval gaan ze weer terug naar
Adam...
C.S. Lewis schrijft dus: daar komen massa's mensen op af. Maar nu de
dwaasheid van dit alles. Hij zegt: Stel je nu eens dit voor: we gaan een
tafel klaarmaken, een grote tafel met een schijnwerper erop,
honderden plaatsen erom heen, iedereen kan gaan zitten en op die tafel
staat een groot, heerlijk gerecht met een laken erover heen. Nu wordt
dat laken héél langzaam van het gerecht afgehaald. Hoeveel mensen
zouden daarnaar komen kijken?
Is dat geen schitterend voorbeeld van C.S. Lewis? Om te laten zien
wat een dwaasheid dit eigenlijk is, wat verwrongen, wat uit zijn
verband gerukt! Zelfs in het vrome Veen kunnen we daar niet om
heen!
Bespreekbaar
Ik roep de ouders van onze gemeente op in het gezin te praten over
seksualiteit en over de de vragen die bij je kinderen opkomen. En als
je kinderen geen vragen stellen, dan moet je niet denken dat ze er niet
zijn. Dan moet je het zelf aanpakken en er eens met hen over gaan
praten.
Mag ik u als ouders oproepen om eens naar de boekhandel te gaan en
een goed boek te kopen over seksualiteit en dat uw kinderen te geven.
En dan moet u dat boek niet in een zakje laten zitten en zo geven van:
'Eh, hier heb ik wat voor je, da's wel aardig om 's te lezen, je komt in
de leeftijd...' Nee, dan moet u het eerst helemaal zelf gaan lezen, en
dan geeft u het aan uw kind en u zegt erbij: 'Als je het gelezen hebt en
er zijn vragen over, dan ben ik bereid er met je over te praten'.
Er wordt te weinig gepraat over wat er van binnen leeft in de kinderen,
en als dingen niet besproken kunnen worden, dan worden ze vaak in
het geniep gedaan. Openheid over deze dingen is van groot belang, om
de zaken rondom seksualiteit en erotiek niet in een volkomen verkeerd
daglicht te laten komen.
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Is dat makkelijk? Het is heel moeilijk! Want je moet bij jezelf een
zekere gêne overwinnen om met je eigen kinderen hierover te praten.
Het is veel makkelijker om een huwelijksweekend te houden dan om
de tafel te gaan zitten met je eigen kinderen en over deze dingen te
praten. Je moet je gêne overwinnen, er moet een band zijn, je moet
ervoor bidden.
Maar ik zou tegen ouders van Evangeliegemeente-kinderen willen
zeggen en tegen alle andere ouders: doe het! Het is niet alleen de
moeite waard, het is noodzakelijk in deze voor onze jonge mensen zo
verwarrende tijd. Het is noodzakelijk dat ze een vader en een moeder
hebben, zo die nog leven, die met hen over deze dingen spreken.
Wat God samengevoegd heeft
Het zevende gebod is behalve een verbod ook een oproep om strijd te
voeren tegen de moderne immoraliteit en normloosheid, die hand over
hand toeneemt in onze tijd, en te zoeken naar een bijbels perspectief
op de seksualiteit.
Het Nieuwe Testament bevestigt en verdiept het onderwijs over het
huwelijk, zoals we dat lazen in Genesis. Ook hier wordt op meerdere
plaatsen aangegeven dat het huwelijk het enige kader is waarbinnen
seksuele gemeenschap is toegestaan. Lees bijvoorbeeld 1 Cor. 6 en 7,
dus bij de apostel Paulus. U kunt het lezen bij de Here Jezus als Hij
erover spreekt zoals in Mattheüs 19. U kunt het lezen bij de schrijver
van de Hebreeënbrief, als hij spreekt over de reinheid van het
huwelijksbed (Hebr. 13:4). De bijbel spreekt er ruim en openhartig
over.
Vooruitgrijpen op het huwelijk door met twee tentjes op vakantie te
gaan en genoeg te hebben aan één slaapzak is buiten Gods orde!
Overigens geldt dat ook voor het ongehuwd samenwonen van jonge of
oudere mensen. Dan hoor je zeggen: Wat is daartegen, als wij toch
van elkaar houden en elkaar trouw zijn?
Allereerst geldt hier het woord van de Here Jezus: 'Wat God heeft
samengevoegd, scheide de mens niet' (Matt. 19:6). Nu zie ik een paar
verbaasde gezichten. Want die tekst heeft toch betrekking op de
echtscheiding, in plaats van op het samenwonen?
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Jezus zegt dit direct nadat Hij die tekst uit Genesis 2:24 citeert, die we
met elkaar gelezen hebben: dat een man zijn vader en moeder zal
verlaten, zijn vrouw zal aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. In
één zin gaat Jezus door en zegt: 'Wat God samengevoegd heeft,
scheide de mens niet'. Daarmee bedoelt Hij niet, dat elke concrete man
en vrouw in een huwelijk door God zijn samengevoegd, alsof God
voor ieder huwelijk verantwoordelijk zou zijn. Hij zegt dit over de
door God gegeven samengevoegde ordening van het huwelijk, van
verlaten, aanhangen en de seksualiteit! Daarom staat er ook: 'wat' God
heeft samengevoegd en niet 'wie' God heeft samengevoegd. Wàt God
heeft samengevoegd is liefde en trouw, huwelijk en
geslachtsgemeenschap!
Dat neemt natuurlijk niet weg dat je als man en vrouw mag belijden
en daar heel blij mee mag zijn, dat God je bij elkaar heeft gebracht en als dat zo is bevestigd in een huwelijk, mag je die echtverbintenis
niet verbreken, zegt Jezus één regel verder, dat verbiedt de Here.
Als je ongehuwd gaat samenwonen is daar de mogelijkheid
opengelaten om van elkaar af te komen. De willekeur is principieel
ingebouwd.
Bij samenwonen wóón je immers niet alleen samen onder één dak,
maar je lééft samen. Je hebt en doet alles samen. Samen delen van
huis, bed en lijf. En daar kom je net zo min gemakkelijk vanaf als in
het huwelijk.
Mensen die na jaren samenwonen uit elkaar gaan, blijken net zo'n
trauma op te lopen als mensen die gescheiden zijn. De emotionele
gevolgen zijn vaak net zo erg. En dan is daar het grootste gevolg, de
schuld - omdat je buiten de wil van God iets doet, iets uit elkaar haalt
wat Hij heeft willen samenvoegen. Mag ik het eens zo zeggen:
samenwonen is ook scheiden van wat God heeft samengevoegd.
Nu zou iemand kunnen zeggen: 'Hoe zullen wij dan leven?' Dezelfde
soort vraag als die de discipelen aan de Here Jezus stellen in Mattheüs
19: 'Hoe staat het dan met een man en een vrouw?' We gaan daar in de
volgende preken zeker nog mee verder. Maar laten we ons nu
realiseren dat ons leven en ons lichaam geschonken gaven zijn. En dat
elk mens in zijn eigen leven en op zijn eigen wijze Gods liefde mag
ontvangen om die uit te delen aan zijn naaste. Maar dan wel binnen
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het plan van God. En het is bij God altijd zo, dat de vrijheid
beperkingen kent.
Waar de Geest is, daar is vrijheid, ja, mèt haar beperkingen, dat is de
hele bijbel door zichtbaar. Gebondenheid aan God en Zijn Woord, dat
is ware vrijheid!
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17. SCHEIDEN IS LIJDEN
Het zevende gebod (III)
Mattheüs 19:1-12
En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea
vertrok, en Hij kwam over de Jordaan in het gebied van Judéa. En vele scharen
volgden Hem en Hij genas hen aldaar. En er kwamen Farizeeën tot Hem om Hem
te verzoeken, en zij zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei
redenen? Hij antwoordde en zei: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van
den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zei: Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één
vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God
samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zein tot Hem: Waarom heeft Mozes
dan bevolen een scheidbrief te geven en haar (daarmede) weg te zenden? Hij zei
tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw
vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest. Doch Ik zeg
u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere
trouwt, pleegt echtbreuk. De discipelen zeiden tot Hem: Indien voor een man de
zaak met zijn vrouw zó staat, is het niet raadzaam te trouwen. Doch Hij zei tot
hen: Niet allen vatten dit woord, alleen zij, aan wie het gegeven is. Er zijn immers
gesnedenen, die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn gesnedenen, die
door de mensen gesneden zijn, en er zijn gesnedenen, die zichzelf gesneden
hebben, terwille van het Koninkrijk der hemelen. Die het vatten kan, die vatte het.

Wijsheid is van God
Het gaat in deze prediking naar aanleiding van het zevende gebod over
echtscheiding. U moet dit niet zien als een los onderdeel, maar als een
vervolg op de vorige preken over dit onderwerp.
Echtscheiding is een zeer geladen onderwerp, temeer omdat degenen
die zelf een echtscheiding hebben meegemaakt daaraan de pijnlijkste
herinneringen hebben overgehouden. Door erover te spreken lopen zij
gevaar dat veel daarvan naar boven komt - met alle verdriet vandien.
En dat geldt niet alleen volwassenen, maar zeker ook voor hen die als
kind de traumatische ervaringen van ruzies en innerlijke
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verscheurdheid door echtscheiding van hun ouders hebben
meegemaakt.
Ik heb dan ook geworsteld met de vraag: wat is wijsheid - zal ik dit
onderwerp nu wel of niet in deze serie over de tien geboden
behandelen? Ik zou er ook een studie over kunnen schrijven en het
daar maar bij laten. Zoals u begrijpt heb ik besloten er toch over te
preken vanwege het antwoord dat ik vond op die vraag: wat is
wijsheid? Van dat antwoord wil ik iets doorgeven.
Wijsheid is mijns inziens de dingen leren zien vanuit Gods oogpunt:
wat zegt God hierover? De bijbel zegt dan ook: 'De vreze des HEREN
is het begin der kennis' (Spreuken 1:7). Wijsheid heeft alles te maken
met God. Wijsheid is: de oorzaken van de problemen opsporen en niet
bij symptomen blijven staan. Het is wijsheid om te leren Gods
principes toe te passen op de kernproblemen van het leven (dat is het
allermoeilijkste!). Je kunt op een zeker moment wel weten wat de
Schrift van de dingen zegt en je kunt wel weten waar de oorzaken van
de problemen liggen, maar het moeilijkste is om dat wat je weet, dat
wat je hoort, dat wat je ervaren hebt van Gods openbaring om te zetten
in de praktijk van je dagelijks leven.
Zo bid ik, dat wijsheid en genade, liefde en de Heilige Geest ons
mogen leiden.
Het ontwerp is van God
Er zijn in grote lijnen twee manieren om het moeilijke onderwerp van
de echtscheiding te bestuderen. Namelijk door observatie van de
praktijk en door exegese van het Woord van God. Beide methoden
heb ik in de loop der jaren geprobeerd te volgen. Ik heb geluisterd
naar en gelezen over de diepe emoties en de ellende die echtscheiding
met zich meebrengt. Alleen zij die er zelf doorheen zijn gegaan, weten
hoeveel pijn, innerlijke strijd en woede het met zich meebrengt om
door en door bedrogen en verlaten te worden door degene naar wie je
hart uitgaat of uitging. Echtscheiding brengt hen die ermee te maken
hebben in een trieste wereld vol van onbegrip, teleurstelling, bitterheid
en soms zelfs in gevoelens van totale verworpenheid.
Het is dan ook van groot belang hoe wij als gelovige mensen met
elkaar omgaan als één van ons dit beleeft.
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Toch geloof ik niet dat je door naar al dit verdriet te luisteren een goed
beeld van de problematiek van de echtscheiding krijgt. We missen dan
namelijk dat wat God, de Schepper en Onderhouder van ons leven,
van deze dingen vindt. Dàt lezen we in de bijbel. Hoe moeilijk het
soms ook is om het te begrijpen en toe te passen in ons leven - in de
Schrift vinden we wat God als Ontwerper van ons leven ervan zegt en
dáár horen we hoe wij leven zullen. Bij Hem is ook de kracht om te
volbrengen wat Hij vraagt - ook op het gebied van huwelijk en
seksualiteit. Hij zegt niet alleen hoe het moet, maar Hij is er Zelf bij.
Hij schenkt je kracht. Hij is door Zijn Geest bij je. Hij wil je door de
strijd, door de moeite, door het verdriet heen dragen als je op Zijn
Woord wilt bouwen. Vandaar ook de uitgebreide Schriftlezing voor de
prediking; veel uit de woorden van Jezus en veel uit de brief van
Paulus.
Het is frappant dat wij aangaande het onderwijs over huwelijk,
seksualiteit en echtscheiding en alles wat daarmee te maken heeft,
zoveel leren van twee vrijgezelle mannen. Twee alleengaanden. Hoe
kan dat toch? Dat kan doordat zij (de Zoon van God en de
dienstknecht van God) een diepe persoonlijke relatie met God hebben.
En dan kun je, zelfs al heb je het zelf niet meegemaakt, toch iets
zeggen over deze bijzonder ingewikkelde materie. Laten we daarom
bij het spreken over dit onderwerp veel naar die woorden van Jezus en
van Paulus luisteren.
Toen ik me op deze preek voorbereidde, had ik het gevoel een soort
polsstokspringer te zijn. Ik weet niet of u dat wel eens gezien hebt.
Dan kom je eerst rustig aanlopen met de stok die veel te groot lijkt,
dan zie je de sloot en dan wacht je nog even. Dat doen
polsstokspringers ook. Op een gegeven ogenblik kom je aanrennen
met een behoorlijke vaart en dan gaat die polsstok in het water en klim
je aan de polsstok omhoog.
De stok is in dit beeld dan het Woord van God, je klimt daarmee
omhoog en dan kom je door kracht van de Heilige Geest over dat
geweldige water, die enorme sloot van moeite heen. Zo voel ik mij nu
ook, als een polsstokspringer: ik hoop niet dat ik in het water val. Het
is immers heel makkelijk voor u om mij na deze preek gewogen
hebbende, te licht te bevinden en heel makkelijk voor anderen om mij
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gewogen hebbende, te zwaar te bevinden. Voor mij is het de sprong
met de polsstok. Een sprong, maar wel met Gods Woord.
Een boterbriefje?
De bijbel spreekt over het huwelijk in termen van een verbond. God
spreekt altijd als het gaat over relaties in termen van het verbond.
Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt de verhouding
tussen God en Zijn volk vergeleken met een huwelijksverbond.
Wanneer Israël het verbond met God loslaat en andere goden, afgoden
achterna loopt, worden ze door profeten opgeroepen hun ontrouw en
overspel als zonde te belijden en terug te keren tot de God van hun
trouwverbond. Afgoderij wordt in het O.T. zelfs hoererij genoemd en
ten strengste veroordeeld. Het komt in heel de bijbel tot ons dat
mensen, die zich daarmee bezighouden het Koninkrijk van God niet
zullen beërven. Mensen die daarin hun leefwereld hebben, passen niet
binnen de heiligheid van God.
Stel nu dat iemand naar u toekomt die zegt: 'Jullie zijn in de
Regenboog bezig over de tien geboden hè? Nou, dat zevende gebod:
gij zult niet echtbreken, dat zie ik toch anders'. Die persoon zegt dan:
'Ik zie het huwelijk als een contract tussen twee mensen met als basis
de liefde'. Hoe zou u daarop antwoorden? Daar moet u eens over
nadenken.
Stel dat we tien of twintig jaar verder zijn en dat er een heleboel
mensen niet meer trouwen, dan weten uw kinderen nauwelijks wat
trouwen is! Dan komen ze naar je toe met de vraag: 'Wat is dat
eigenlijk, trouwen! Waarom moet je nou een boterbriefje halen...' Een
verschrikkelijk woord vind ik dat. Sommige mensen gaan geen
boterbriefje halen bij de gemeente maar wel bij de notaris. Is dat nou
roomboter of margarine... Maar wat nu als je kinderen dat zeggen,
want dat gaat gebeuren als je kinderen hebt. 'Hoe zit dat nou met dat
trouwen? Waarom doen wij dat nog zo in de Regenboog? Bij mij op
school doet niemand dat! Ze gaan met elkaar naar bed en zus en zo,
maar ik hoor nooit van trouwen. Waarom doen wij dat dan wel als
christenen?' Kunt u ze dan een antwoord geven?
Nu zijn er mensen die zeggen: 'Dan moet ik eerst een tekst zoeken'. Je
hebt mensen die zoeken voor elk antwoord één bijbeltekst, dan hebben
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ze 't gevonden! Daar staat het! En dan zeggen de kinderen (want die
zijn daar heel sterk in): 'Pappa, waar staat die tekst nou?'
Zo eenvoudig is het niet als het over het huwelijk gaat. Het gaat
namelijk niet om één woord, één regel, maar 't gaat om de geest van
de Schrift. Het is niet zo eenvoudig om te laten zien dat de bijbel het
huwelijk ziet als een verbond.
Hebt u even kunnen nadenken over die vraag? Een contract tussen
twee mensen, tussen man en vrouw met als basis de liefde... Waar is
God dan? En waar is de trouw?
Contract of Verbond
Wat is nu het verschil tussen een verbond en een contract? Ik zal mijn
best doen dat uit te leggen.
Een contract is een overeenkomst. Daar gaat het om de verplichtingen
die je aangaat: ik zal dit doen en jij zult dat doen. En die
verplichtingen vòrmen dan (geven vorm aan) de relatie.
Een verbond omvat veel meer dan een contract. Een verbond betreft
een veel diepgaander en persoonlijker verhouding. Bij een verbond
gaat het om jezelf; een verbond is een onderlinge vereniging van
personen. Daarom noemen we een huwelijk soms wel een
echtvereniging.
Een verbond is niet een paar regels die aangeven wat jij doet en wat ik
doe, maar het is een vereniging van mensen. In een vereniging, in een
verbond gaat het dus om personen en daarin wordt de verhouding tot
elkaar geregeld. Het gaat om mensen.
Een bijbels verbond werd gesloten onder de aanroeping van de naam
van de Here waarbij verbondsgenoten elkaar trouw beloofden. In een
christelijk huwelijk wordt dat huwelijk gesloten onder aanroeping van
de naam des Heren, van de naam van Jezus Christus, en de
verbondsgenoten (de echtgenoten) beloven elkaar liefde en trouw.
In een contract worden voorwaarden opgenomen waaronder de
verplichtingen van die overeenkomst gelden, maar ook hoe ze
beëindigd worden. In elke menselijke overeenkomst wordt gesproken
over de beëindiging van die overeenkomst. Bij een bijbels verbond is
dat onmogelijk. Het huwelijk is geen overeenkomst die weer
opgezegd kan worden. Wie 'in het huwelijk treedt', treedt een verbond
binnen en verbindt zich voor het hele leven. Dat is het beeld dat de
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bijbel ons van het huwelijk geeft. Is dat makkelijk? Dat heb ik in de
vorige preek ook gevraagd. Nee, dat is niet makkelijk.
Ik heb laatst een scriptie gelezen met de titel: 'Tot de dood ons
scheidt?!' Daar gaat het om in het huwelijk: tot de dood ons scheidt.
Soms komt die scheiding al in het leven, als een van beiden
bijvoorbeeld dement wordt, of zo zwaar ziek dat je niet meer bij elkaar
kunt leven. Is een huwelijk makkelijk? Welnee. Maar het is wel
bedoeld voor het hele aardse leven. Dat is Gods plan. Daarom zeggen
we dat ook bij een huwelijkssluiting: tot de dood ons scheidt, dus voor
het hele leven. Dat is het beeld dat de bijbel ons van het huwelijk
geeft.
Een man en een vrouw, die vóór het huwelijk twee aparte individuen
waren, zijn voor Gods aangezicht tot één nieuwe levenseenheid
geworden.
Wij hebben het gelezen: tot één vlees zijn, dat zijn de woorden van
Jezus, de woorden van Paulus. De apostel Paulus gebruikt in Efeze 5
om dit uit te leggen het beeld van een lichaam, waarvan de man het
hoofd en de vrouw het verdere van het lichaam vormt. En zo zijn zij
met elkaar een eenheid. Getrouwde mensen zullen niet meer als
zelfstandige onafhankelijke individuen verder leven. Als je dus ooit
ergens een man tegenkomt die hoofd is en zich gedraagt als zonder
lichaam, dan is dat onbijbels, eigenlijk in Gods oog onbestaanbaar.
Een man die getrouwd is, kan niet meer denken buiten zijn vrouw om.
En een vrouw die getrouwd is, kan niet alleen als lichaam iets doen in
de wereld, zij is door het huwelijk verbonden met haar man. Elk van
beiden heeft zich ten volle in te zetten voor deze nieuwe
levenseenheid, die wij een 'trouwverbond' noemen. Vanuit deze
fundamentele gedachte van het huwelijk als een verbond is
echtscheiding iets als het in tweeën snijden van een levend lichaam,
als een soort chirurgische ingreep, waar de dood op volgt.
Vrije moraal
Nu is het opvallend dat er op dit punt veel eenheid is onder hen die
zich op Gods Woord beroepen, namelijk eenheid over het feit dat het
huwelijk een zaak voor het leven is. Zodra echter dat verbond totaal
niet functioneert, gaan de meningen behoorlijk uiteen. Sommige
christelijke kerkgenootschappen laten echtscheiding in het geheel niet
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toe. De R.K. Kerk beschouwt het huwelijk als een van de zeven
sacramenten (heilsordeningen) en kent als zodanig geen plaats toe aan
de echtscheiding. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen gescheiden
rooms-katholieke mensen zijn!
Andere kerken laten echtscheiding schoorvoetend toe, in heel speciale
gevallen van algehele huwelijksontwrichting. En dan zijn daar altijd
veel anderen bij geweest om dat vast te stellen.
Weer andere christelijke kerken hebben een vrijere gedachte over het
huwelijk en de echtscheiding.
In de wereld buiten de kerk, waar men meent aan Gods Woord geen
boodschap te hebben, is onder andere vanwege een volslagen andere
visie op huwelijk en seksualiteit ook de echtscheiding in een geheel
ander daglicht gekomen. U begrijpt wel: als je een en ander gaat
losmaken van Gods Woord, als je heel anders gaat denken over de
plaats van seksualiteit en over de plaats van het huwelijk, dan komt
ook dat gebeuren van echtscheiding in een heel ander licht. Want wie
niet trouwt, hoeft ook niet te scheiden. De radicaalste oplossing van de
echtscheidingsproblematiek is: niet meer trouwen. Wel de lusten van
zo'n contract nemen, maar niet de lasten. Daar komt dan ook dat
samenwonen vandaan, waarover ik in de vorige preek uitvoeriger heb
gesproken.
In feite heeft deze vrije moraal, los van Gods geboden, de levens van
de meeste mensen om ons heen diep beïnvloed. En hoe diep die vrije
moraal ook òns kan beïnvloeden door wat wij horen, door wat wij met
anderen bepraten, door de bladen die wij lezen, door de programma's
die wij horen en bekijken en door alles wat er op ons afkomt naast het
Woord, daarover durf ik geen uitspraak te doen. Maar ik weet wel wat
de statistieken zeggen, want dat heb ik nagezocht. De statistieken van
1992 geven aan dat in Nederland een op de drie huwelijken in
echtscheiding eindigt en dat een op de vijf kinderen (in 1994) in de
westerse wereld voor hun 21ste jaar met scheiding van hun ouders te
maken heeft gehad. Het verdriet achter deze cijfers is niet te peilen.
En we zijn op weg naar een nog eenvoudiger en veelkleuriger
wetgeving op het gebied van huwelijk en echtscheiding.
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Bij de tijd?
In de discussienota 'Familierecht bij de tijd' heeft de PvdA deze maand
(mei 1995) vergaande voorstellen aan de Tweede Kamer
gepresenteerd. Volgens dit rapport loopt het zogenaamde familierecht
(gezin als bouwsteen -niet meer de hoeksteen- van de samenleving)
flink achter bij de werkelijkheid. En daarom is dit rapport opgesteld,
om de wetten aan te passen aan de werkelijkheid.
Typisch: wij passen vandaag de dag de wetten aan bij de
werkelijkheid, maar we zijn niet bereid om de werkelijkheid van ons
leven aan te passen aan de principes die de Schepper en de Maker van
het leven geeft. Hoe komt dat? Dat is opstand, dat is zonde, dat is
rebellie. Dat is wat de mens ten diepste altijd van God afhoudt.
Waar gaat het om in die wetten? Naast het huwelijk (want je moet niet
gelijk over 'die christenen' heenwalsen, dan krijg je weer zoveel
commotie...) moet er een zogenaamd partnercontract komen dat
openstaat voor iedereen. Homoseksuele paren en nauwe
bloedverwanten die tot nu toe niet kunnen trouwen, kunnen dan
middels zo'n contract dezelfde status krijgen als gehuwden - met alle
voordelen die dat heeft voor wat betreft nalatenschap en dergelijke.
Hoort u wat ik zeg: met alle voordelen die dat heeft, de lusten.
Ook
stelt
men
voor
om
in
plaats
van
slepende
echtscheidingsprocedures te komen tot een meer eigentijdse,
eenvoudige 'uitstapregeling', zo heet dat letterlijk.
Arme kinderen van ouders met een partnercontract, inclusief moderne
uitstapregeling! Maar ook: arme kinderen van ouders die elkaar in een
zogenaamd aan de buitenkant opgeklopt christelijk huwelijk het leven
zo zuur maken, dat je er ziek van wordt en dat er niet in te leven valt.
Wat een ellende op dit gebied!
In Israël was het in de dagen van de Here Jezus toegestaan onder
bepaalde voorwaarden van elkaar te scheiden. Onder de wetgeleerden
van die tijd bestond ook verschil van mening over dit onderwerp. De
een vond dat een man om allerlei redenen zijn vrouw weg kon sturen,
bijvoorbeeld als ze geen kinderen kon krijgen en sowieso in geval van
overspel. Het werd echter doorgevoerd tot bijvoorbeeld het laten
aanbranden van het eten. Welke reden een man ook maar kon vinden,
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hij was bij die stroming van rabbi's altijd wel in staat om zijn vrouw
de laan uit te sturen.
Er was uiteraard een andere richting, die vond dat het niet om allerlei
redenen geoorloofd was te scheiden. Je had toen ook al de 'rekkelijken'
en de 'preciesen' - de ruimdenkenden en de strengen.
Met hun vragen rond de echtscheiding benaderden ze de Here Jezus
'om Hem te verzoeken'. Ze wilden Hem een uitspraak ontlokken die
Hem in moeilijkheden zou brengen. Dat is heel makkelijk op dit
spiegelgladde ijs van de echtscheiding! Daarom moeten wij elkaar ook
niet zo benaderen. Wij moeten, ik moet naar Jezus luisteren en dan
nog 's en nog 's naar Jezus luisteren. Naar het Oude Testament
luisteren, bidden en weer naar Jezus luisteren vóór we aan elkaar gaan
vragen: 'Zeg, wat vind jij daar nou van? Ik weet iemand die dit en die
dat, wat vind jij daar nou van?' Dat moeten we niet doen. Daarmee
kun je elkaar in moeilijkheden brengen.
Ik ben er dus nog lang niet uit, dat hebt u wel gevoeld. Niet alle
bomen overleven een flinke storm; er worden er heel wat ontworteld.
Zo lopen ook heel wat huwelijken stuk in de storm van dit leven. Maar
niet alleen door storm, ook door worm! Soms knaagt er een worm van
overspel, van onreinheid, van incest aan de wortels van een
huwelijksboom. Soms is er een jarenlange ruziesfeer in een gezin. Hoe
zullen wij dan leven? Ik hoop de volgende keer het antwoord van
Jezus en van Paulus op de voet te volgen.
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18. EEN ONMOGELIJKE WERKELIJKHEID
Marcus 10:1-12
Mattheüs 5:27-28 en 31-32
1 Cor. 7:1-16 en 25-35 en 39-40.
Mattheüs 5:31-32
Er is ook gezegd: Al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een
scheidbrief geven. Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw
wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt dat er
echtbreuk met haar gepleegd wordt
en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk.
Bewaren
Er is in onze tijd geweldig veel aan de hand rondom huwelijk en
seksualiteit. Als je je ogen en oren ervoor open hebt, dan loop je er
elke dag tegenaan. Ik heb wel eens gezegd dat ik geloof, dat dit
zevende gebod zijn uitstraling heeft als een licht dat schijnt over het
hele gebied van ons man- en vrouw zijn. Het zevende gebod, zoals
God dat gaf aan Israël terwijl ze daar stonden in de woestijn, was niet
slechts bestemd voor de gehuwden in Israël. Het was niet zo dat
Mozes bij het doorgeven van de geboden zei: 'Nu heb ik nog een
gebod voor de getrouwden, de anderen hoeven niet meer te luisteren'.
Nee, zo is het niet. Gods geboden gaan allen aan, die naar Zijn wil hun
leven willen inrichten. Dus ook wij, die niet meer onder de wet maar
in de genade leven, tonen onze liefde voor de Here Jezus door Zijn
geboden te bewaren. Dit is een geweldig belangrijke gedachte.
Mensen vragen voortdurend: zijn we nou niet helemaal van die wet
af? Dan wil ik u graag meenemen naar wat Jezus daarover zegt in
Johannes 14. Er is veel meer over te zeggen en ik verwijs dan ook naar
de eerste drie preken over dit onderwerp, maar ik wil het geheugen
even opfrissen door te lezen uit Johannes 14, waar door de Here Jezus
de vraag gesteld wordt: 'Wie is het die Mij liefheeft? Waar blijkt de
liefde voor God uit?'
Vers 15: Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
Vers 21: Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij
liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en
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Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Vers 23: Jezus
antwoordde en zei tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn
woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot
hem komen en bij hem wonen.
Jezus geeft heel duidelijk antwoord, ook op andere plaatsen op de
vraag over de relevantie van de geboden. Wanneer mensen naar Hem
toekomen en zeggen: 'Wat moeten wij doen om het eeuwige leven te
beërven? Wat zijn de geboden van God, waaraan ik moet voldoen?',
dan is het Jezus die teruggrijpt naar de tien geboden.
Hij zegt dan dat je de geboden moet bewaren. Wat is bewaren? Is dat
in een kast opbergen? 'Ik heb ze wel, de geboden van God, ik bewaar
ze geweldig goed! Ze liggen bij mij in de kast! Ik kijk er nooit naar, ik
leef er niet naar, maar ik hèb ze wel!'
Is dat het bewaren wat Jezus bedoelt? Nee. Geboden bewaren bij
Jezus is: ze in acht nemen, ze doen, ze volbrengen in Zijn kracht.
Eén van Jezus' geboden is het zevende gebod uit de wet van Mozes,
dat wij nu met elkaar behandelen: 'gij zult niet echtbreken'. In deze
preek gaat het opnieuw over de echtscheiding.
Maatschappelijk gegeven
Echtscheiding is realiteit. De Here Jezus en Paulus wisten in wat voor
wereld zij leefden. Ook al is het huwelijk door God ingesteld als een
ondeelbare levens-eenheid tussen een man en een vrouw, in de
zondeval en zeker na de zondeval is de mens gaan scheiden wat God
had samengevoegd en gaan samenvoegen wat God had gescheiden.
God zei tegen Adam en Eva dat alles wat ze zien konden voor hen
was, behalve de vrucht van die ene boom, daarvan mochten ze niet
eten. Toen Eva door de slang daarover bevraagd werd, is zij en daarna
ook Adam gaan scheiden wat God had samengevoegd en gaan
samenvoegen wat God had gescheiden.
God had gezegd: Alles is voor jou! Ik heb dat allemaal voor jóú
samengevoegd, behalve dat ene. Daardoor wordt Adam een moreel
mens; verantwoordelijk geworden door een keuze die hij zelf mag en
moet maken. Het eten van die boom zal namelijk de dood tot gevolg
hebben.
God heeft dus samengevoegd en gescheiden en de mens is het net
andersom gaan doen; wat God had willen samenhouden is de mens
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gaan scheiden. De mens heeft dat genomen waarvan God zei: dat moet
je niet nemen. Het is van wezenlijk belang om dat goed door te
hebben omdat daar eigenlijk het beginsel van de echtscheiding ligt.
Echtscheiding komt daarna, je kunt het lezen bij Lamech. Hij nam
zich vrouwen (Genesis 4:19), maar al eerder was er op dit gebied van
alles aan de hand.
Echtscheiding is een drukkende en trieste realiteit geworden en
gebleven tot op de dag van vandaag. Veel mensen gaat dit aan, is het
niet direct, dan vaak wel indirect.
Is het niet zo dat hoe meer iets voorkomt, hoe gewoner het lijkt? Ik
heb de vorige keer iets gezegd over de statistieken rondom
echtscheiding! Als iets heel vaak gebeurt, dan beginnen we op een
gegeven moment allemaal te denken dat het er bijhoort. Zo van: dat
zal wel een maatschappelijk gegeven zijn, dat zit in de tijd...
Door de meeste christenen wordt echtscheiding nog wel als een
ongewenste zaak beschouwd. Maar omdat het zoveel voorkomt wordt
het tegenwoordig gemakkelijker geaccepteerd dan vroeger. Zelfs
hoorde ik in dit verband de kromme redenering dat het maar gelukkig
is dat wij niet meer onder de wet leven, maar onder de genade! Alsof
de genade de weg opent om tegen Gods gebod in te gaan en
echtscheiding maar te accepteren als een maatschappelijk gegeven. Ik
denk dat dit onbijbels is.
Gods wet blijft van kracht
Het is van het grootste belang dat we ons realiseren dat de genade van
de Geest dieper doortrekt in ons leven, dan de letter van de wet! Dat is
een essentieel punt. Mensen die altijd maar zeggen: 'We leven niet
meer onder de wet, we leven in de genade', moeten zich goed
realiseren dat de genade van de Heilige Geest dieper in ons vlees wil
afdalen, in ons oude, menselijke, zondige vlees, dan de letter van de
wet kan. Het is er in de genadetijd niet ruimer op geworden, het is er
in de genadetijd vrijer op geworden. Er is bevrijding mogelijk. Maar
Gods wet, Gods heiligheid, Gods ordening blijft van kracht.
God heeft zich hierin niet aangepast aan ons, maar Hij vraagt nog
steeds van gelovigen dat zij om hùn bestwil hun leven richten naar
Hem, naar Zijn beginselen, naar Zijn principes, hoe moeilijk dat ook
is. Want dat snijdt ons in het vlees! Die wet van God (maar evengoed
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die genade van God) die snijdt je in je vlees, in je oude vlees. Je kunt
niet in je zondaarsleven een plekje hebben waar je de genade opbergt
en dan het luikje dichtdoen en denken dat het daar wel veilig zit.
Genade is iets dat het hele deeg van je leven wil doortrekken. Het
wordt daarom tijd dat wij leren om het woord van Jezus weer goed te
verstaan.
Het is opvallend dat Jezus zich zo onverdraagzaam over de
werkelijkheid van echtscheiding heeft uitgesproken. Hij gaat niet mee
met de mensen die Hem daar vragen over stellen. Nee, Hij bevestigt
veel eerder wat God door Maleachi zegt, namelijk dat God, zijn
Vader, de echtscheiding haat. Wij zijn vaak net als de Farizeeën en de
discipelen bezig met de vraag wat nu net dat ene regeltje is waaruit
blijkt dat echtscheiding in dat ene geval toch geoorloofd is. En wij
mensen zijn ook zo dat we dan dat ene regeltje tot onze regel maken.
Dat zit in ons. Al meerdere malen heb ik mensen horen zeggen dat ze
'op bijbelse gronden' gescheiden waren.
Ik vind dat heel gevaarlijke taal. Want je doet dan voorkomen of er
een wereld van bijbelse gronden te vinden is waarop de echtscheiding
goed te praten zou zijn. O, zeker, ik geloof op grond van de gelezen
teksten dat ontucht, hoererij (dus echtbreuk) een feitelijke verbreking
van het huwelijksverbond is. Ik geloof ook dat dan de andere partij
door echtscheiding openbaar màg maken, dat het huwelijk verscheurd
is. Jezus accepteert echter geen grond waarop men kan scheiden dan
alleen hoererij. Wie zich om een andere reden van zijn vrouw (of
omgekeerd: wie zich om een andere reden van haar man) laat
scheiden, pleegt echtbreuk. Overspel verbreekt het huwelijk
fundamenteel en daarom staat Jezus toe dat het dan ook formeel
verbroken wordt. Om dezelfde reden zegt Jezus dat de man die een
gescheiden vrouw trouwt (gescheiden om een andere reden dan
overspel) echtbreuk pleegt (Mattheüs 19:9). Ik geloof dat deze
geboden van Jezus bindend zijn, ook voor mensen van deze tijd,
bindend tot aan de opstanding van de doden, want dan zal alles echt
heel bijzonder en fundamenteel veranderen.
Maar tot dat moment is, voor zover ik de Schrift begrijp, dit woord
van Jezus geldend.
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Niet per se
Het is niet zo dat overspel de consequentie van een echtscheiding
móét hebben. Het is niet zo dat je per se móét gaan scheiden als je
man of je vrouw wat men tegenwoordig populair noemt: is vreemd
gegaan. Dat is een beetje een wereldse uitdrukking, maar wel heel
mooi. Hij of zij is dan niet 'eigenlijk' gegaan, maar 'vreemd':
oneigenlijk. Dan hoef je dus nog niet per se te scheiden. Niet het
vallen, maar het volharden in overspel is een door de bijbel
aangegeven reden om het huwelijk te laten ontbinden. Is het niet God
Zelf die zijn volk (dat keer op keer in overspel valt) tot Zich roept en
van vergeving spreekt? Als alles gedaan is om de zonde te vergeven
en de breuk te helen en alles is mislukt, kan het moment komen om in
echtscheiding te berusten.
Mattheüs 5 en 19 geven onze hardheid van hart aan als de diepste
oorzaak van scheidingen. Er zit een stuk onbekeerlijkheid in ons
mensen. Daarom krijgen we ruzie met elkaar. Daarom zijn we niet in
staat om de liefde van God toe te laten. Daarom zijn we niet in staat
om voortdurend aan elkaar te blijven vragen: 'Heb jij het nog goed met
mij? Hoe vind je het bij mij? Zorg ik wel goed voor jou?'
Er is hardheid in ons hart! Wij sluiten ons gemakkelijk af. En met dat
afsluiten verwijderen we ons door een speciaal taaltje te gaan spreken
dat de ander niet meer begrijpt. Dan kun je elkaar niet meer bereiken.
De studie: Oorzaken en signalen bij echtscheiding, die ik daarover
geschreven heb, gaat daar veel dieper op in. Die hardheid van ons hart,
dàt is de diepste oorzaak van al onze scheidingen.
Dit moet gezegd worden: nergens lezen we een opdracht om 'dan
maar' te gaan scheiden. Het is veel eerder zo dat de bijbel niet spreekt
van een verbod om te scheiden in geval van overspel.
Dat is een heel andere manier om met de zaak om te gaan. Het is een
heel andere manier van denken over echtscheiding als je zegt: het is
niet verboden om, als de ander overspel heeft gepleegd, de breuk ook
functioneel in een echtscheiding te erkennen.
Hertrouwen?
Nu zal iemand vragen: Kun je na een echtscheiding weer trouwen? In
onze samenleving is zulke hertrouw een bekend verschijnsel. Volgens
de Nederlandse wet is na de officiële ontbinding van een vorig
206

huwelijk door de rechter het aangaan van een tweede of derde
huwelijk geoorloofd. Het is dus geoorloofd volgens de Nederlandse
wet. Maar dan vraag je je natuurlijk af: wat zegt de Schrift hiervan?
Eigenlijk voert dat te ver voor deze preek. Dat is op zich een hele
studie! Wij hebben daar natuurlijk ook mee te maken in de
Evangeliegemeente. Elke kerk heeft daar mee te maken en op dit
gebied is er ook veel verschil in denken. Als je het over de feitelijke
zaak hebt, denk ik per situatie dat het wijs en verstandig is als daar de
oudsten van de gemeente bij betrokken worden. Die oudsten zullen
daar gezamenlijk de Schrift over nagaan en erover in gebed gaan. Zij
zullen daar een gezamenlijk antwoord op geven en dat zal nooit het
antwoord van één persoon zijn.
Aan de andere kant is het ook niet gemakkelijk om na een scheiding
ongetrouwd te blijven. Als je je hele leven geleefd hebt in de warmte
van een gezin... Nee, in de tijd van de scheiding was het niet warm,
maar koud, toen was er veel leed en verdriet. Maar er is toch ook
wellicht een tijd geweest dat het warm was. En je hebt met elkaar de
dingen gedeeld. Niet de laatste jaren, maar er is zo'n tijd geweest. En
zo gemakkelijk denk je daar weer aan terug. Het is niet eenvoudig om
's avonds alleen thuis te zitten, of alleen voor de kinderen te moeten
zorgen. Eenzaamheid is in die zin geloof ik werkelijk iets
verschrikkelijks. Bovendien is soms (misschien moet ik zelfs wel
zeggen bijna altijd) de seksuele drang erg sterk.
Je kunt dan wel deze dingen met een ander bespreken en aan die ander
de bijbel voorhouden met het vingertje bij de tekst, dat is niet zo
moeilijk, maar wel is het heel wat om ernaar te leven.
Toch geloof ik dat God ons in de bijbel leert dat veel mensen die
gescheiden zijn van een volgend huwelijk zouden moeten afzien, dus
geen nieuw huwelijk aangaan.
Het is moeilijk om in onze tijd de woorden van Jezus en Paulus
hierover door te geven en uit te leggen. Al gauw word je, wanneer je
zelf getrouwd bent, als huichelaar bestempeld, zeker als je aangeeft
dat de bijbel ook over onthouding spreekt. Ik heb daar meerdere keren
met mensen over gesproken en dan zie je toch een glimlach
verschijnen, zo van: 'Jij hebt makkelijk praten. Jij zit straks weer bij
Tineke', en dan zeg ik: ze hebben gelijk! Naar de mens gesproken
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hebben ze gelijk. Maar is dit dan het woord van Hans Bette? Zegt
Hans Bette of een ouderling of een dominee of een professor bij het
uitleggen van de Schrift zijn eigen woord of zegt hij Gods Woord? Als
je je eigen woord spreekt, geloof ik dat je helemaal je mond erover
moet dichthouden. Dan moet je eerst bij die eenzame mens een hele
tijd geprobeerd hebben om een aantal avonden op te vullen door bij
die persoon thuis te gaan zitten of door die persoon uit te nodigen in je
eigen huis. Daar komen we toch bijna nooit toe?
En toch vragen sommigen om ons oordeel en dan moet je de bijbel
erbij uitleggen op het gevaar af dat je als huichelaar wordt bestempeld.
Er staan nu eenmaal teksten in de bijbel over het jezelf snijden (zoals
het woord van Jezus in Mattheüs 19) terwille van het Koninkrijk. Die
woorden moet je dan niet achterwege laten.
Ik geloof dat wij wat dat betreft in een verwarrende tijd leven. Omdat
het zoveel gebeurt dat gescheiden mensen weer opnieuw gaan
trouwen, is er een soort gewoonte, gewenning gekomen.
Ik zou dit onderwerp 'hertrouwen' op grond van wat ik in de bijbel lees
(1 Cor. 7, Matth. 5 en 19, Lucas 16:18, Marcus 10 en al die andere
teksten die ik inmiddels met u gelezen heb in de drie preken hiervoor)
als volgt voorzichtig willen samenvatten: de Schrift verbiedt in het
algemeen gescheiden mensen om een tweede huwelijk aan te gaan.
Dat is klip en klaar in de bijbel. Je moet de bijbel ervoor forceren wil
je daar onderuit komen. Zij moeten zich weer verenigen met hun man
of vrouw, dan wel ongetrouwd blijven.
Er wordt zeer verschillend gedacht over toepassing hiervan in situaties
waarin het huwelijk door overspel tot ontbinding kwam. Er zijn, zoals
ik al eerder gezegd heb, rekkelijken en preciezen. Er zijn ook zoveel
verschillende situaties die op je afkomen. En er komt vaak zoveel
moeite los rondom een echtscheiding en eventuele hertrouw, dat ik
persoonlijk denk dat je daar alleen maar heel voorzichtig mee om kunt
gaan. Ik geloof ook dat het in deze dingen nodig is om elke zaak apart
te bezien en elke persoon die daarover met je wil spreken apart te
beluisteren. U zult wel aanvoelen: dat is voor één mens niet mogelijk.
Dat moet je met elkaar doen. Dat moet je als leidinggevenden in de
gemeente samen doen.
Ik wil tot slot nog een paar algemene lijnen doorgeven die volgens mij
voor het geheel van belang zijn.
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1. Diepe vragen
Ik ben voldoende betrokken geweest bij mensen die het aanging om te
kunnen zeggen: scheiden doe je niet zomaar. Hoeveel is er al niet in
stilte geworsteld, gehuild en geleden voordat naar buiten kwam dat er
ernstige huwelijksproblemen waren? Hoeveel levens van mannen,
vrouwen en kinderen zijn niet (ongewild) gedeukt en misschien wel
voorgoed beschadigd door het probleem van echtscheiding? Ik geloof
daarom dat wij als gemeente oog moeten hebben voor de
ontreddering, de onmacht en de schuldgevoelens in het leven van
mensen die met echtscheiding te maken hebben. Dat geeft geweldig
diepe vragen. Juist bij gelovige mensen komen daarbij geloofsvragen
van de diepste orde. 'Hoe kan dat nu, heeft God mij dan verlaten?
Waarom heeft God mijn huwelijk niet zo gezegend als dat van die
ander? Ben ik dan niet goed voor God? Heb ik meer gezondigd dan
die ander?' Dat zijn vragen waar mensen in echtscheiding mee tobben.
Daarom geloof ik dat wij niet alleen als oudsten van de gemeente,
maar als gehele gemeente oog moeten hebben voor de ontreddering in
huwelijken die kapot zijn gegaan.
Het is heel frappant dat, na afloop van de vorige preek, onder de
mensen die naar mij toekwamen er een mevrouw uit ons midden was
die vroeg: 'Wilt u hiermee doorgaan, met de prediking over dit
onderwerp?' Ik kende haar niet zo goed en vroeg: 'Waarom dan,
waarom zegt u dat?' Toen zei ze: 'Nou, om ons, die gescheiden zijn'.
Zij is dus zelf een gescheiden zuster en zit hier in ons midden. En zij
vroeg: 'Ga er toch mee door. Want het wordt zo vaak doodgezwegen
en je gaat je weg zo heel alleen...'
Echtscheiding geeft heel veel vragen. Je vrienden vallen van je af, wat
moeten ze verder met je? Ik vind het ook niet makkelijk om die
mensen dan op te zoeken in hun nood. Laten we 't niet alleen aan de
oudsten overlaten, alsof die erin gespecialiseerd zouden zijn.
2. Waarheid en liefde
Een algemene uitspraak doen over echtscheiding is niet zo moeilijk. Je
leest er een boek over en je geeft je mening. Maar je wordt
voorzichtiger zodra je diepgaand met huwelijksmoeilijkheden van een
broeder of zuster wordt geconfronteerd. Ik geloof daarom dat wij niet
moeten generaliseren. Je moet niet spreken over 'de' echtscheiding.
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Elk huwelijk is uniek - zo ook elke huwelijksnood. Het vraagt daarom
wijze raad van wijze broeders en zusters, die daarvoor geroepen
worden. Maar evengoed van gemeenteleden, die daarop aangesproken
kunnen worden. Wij moeten als gemeente leren om een warm thuis
met elkaar te zijn, ook in deze dingen. En dan weet ik wel: daar heb je
ferme liefde voor nodig.
Als je met mensen in echtscheiding gaat praten, word je voor je het
weet partij in zo'n geding, zonder dat zij dat willen. Deze kwesties
hebben pastoraal zoveel notities in zich, het vraagt zoveel gebed,
zoveel aandacht. Maar wat niet mag gebeuren is, dat je er geen
aandacht aan geeft en dat deze dingen zich stiekem in een hoekje
afspelen. Het heeft zorg nodig en niet alleen van een paar mensen uit
het pastorale team. Het vraagt veel liefde. En dat is moeilijk. Want dan
zal je soms dingen moeten zeggen uit het Woord die de ander niet
accepteert, waardoor de relatie minder goed wordt tussen jou en
degene die het aangaat. Heb je dat ervoor over of wil je dat iedereen
altijd het goede van je spreekt? Wil je dat iemand je altijd over je bol
aait en je aardig vindt?
Ik kan me nog goed herinneren, wat iemand die dit zelf heeft
meegemaakt tegen mij zei, toen ik vijftien jaar geleden dit
gemeentewerk ging doen. Hij zei: 'Broeder Hans, als je het Woord
gaat verkondigen zeg ik je een ding: wee, als ieder wel van je spreekt,'
en dat ben ik nooit vergeten. Ik dacht: dat is waar. Je kunt het Woord
van God niet zo verkondigen dat iedereen het steeds met je eens is.
Het is een moeilijk Woord. Het snijdt (mij althans) diep in mijn
gevoel, diep in mijn vlees, diep in mijn zonde.
3. De hele bijbel
Als we in specifieke huwelijkssituaties betrokken worden en men aan
u of ons een beoordeling vraagt, dan is het van belang de hele bijbel te
laten spreken en niet alleen de zogenaamde echtscheidingsteksten. We
lezen ook in de bijbel, als we met deze moeilijke dingen
geconfronteerd worden: 'Beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de
zwakken, hebt geduld met allen' (1Thes. 5:14). En: 'Zelfs indien
iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt,
hem/haar terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf;
gij mocht ook eens in verzoeking komen' (Gal. 6:1). Mensen met
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huwelijksproblemen hebben meestal al vele uren, dagen rondgelopen,
wakker gelegen vanwege de nood en de moeite. Dan past het niemand
gemakkelijk te oordelen of direct een mening klaar te hebben. Ik
geloof zelfs dat, als je niet bereid bent om betrokken te zijn in de
nood, zoals Jezus betrokken is geworden in onze nood, je beter je
mond kunt houden, soms en misschien wel altijd.
Ik wil deze preken over het zevende gebod afsluiten door met u samen
een deel van Psalm 78 te lezen (vers 1 t/m 7) over het bewaren van
Gods geboden. Het is een woord van God dat ieder van ons in het hart
wil raken om ernaar te leven. Het is de stem van God die spreekt door
de dichter Asaf.
Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer,
neigt uw oor tot de woorden van mijn mond;
ik wil mijn mond tot een spreuk opendoen,
ik wil aloude verborgenheden verkondigen.
Hetgeen wij gehoord hebben en weten,
en onze vaderen ons hebben verteld,
dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen;
wij willen vertellen aan het volgende geslacht
des HEREN roemrijke daden, zijn kracht
en de wonderen die Hij gewrocht heeft.
Hij richtte een getuigenis op in Jakob
en stelde een wet in Israël,
die Hij onze vaderen gebood
hun kinderen te leren,
opdat het volgende geslacht die zou kennen,
de kinderen, die geboren zouden worden,
dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen:
opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen,
en Gods werken niet vergeten,
maar zijn geboden bewaren.
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19. OORZAKEN EN SIGNALEN BIJ ECHTSCHEIDING
Mensen scheiden in het algemeen niet gemakkelijk. Meestal gaat er
een lange geschiedenis van moeiten en problemen, van opnieuw
beginnen en weer vastlopen aan vooraf. Uit een onderzoek is gebleken
dat achter het merendeel van de echtscheidingen een gebrek aan
(goede) communicatie zit. Als men aan een huwelijk begint zijn de
verwachtingen vaak hoog gespannen. Men zegt het wel niet zo, maar
ieder hoopt in zijn eigen huwelijk op een stukje paradijs op aarde.
Samen alleen
De werkelijkheid is dan vaak zo anders! Hoe vaak begrijpen man en
vrouw elkaar niet? Soms kunnen ze niet met elkaar praten, althans niet
over wezenlijke dingen als gevoelens en ervaringen. Gemakkelijk
lopen echtgenoten in de val om, als praten niet goed lukt, maar langs
elkaar heen te leven. Er wordt op het laatst niets meer echt uitgepraat,
problemen blijven onbesproken en conflicten worden toegedekt. In
veel gevallen is er ook op het geloofsgebied geen goed contact (meer).
Man en vrouw bidden niet meer samen.
Zo ontstaat er veel eenzaamheid binnen het huwelijk. Beiden vinden
dat de ander tekort schiet in zorg, liefde en aandacht en door er niet
over te praten ontstaat er langzamerhand een stuk vervreemding. Men
voelt zich een vreemde bij elkaar en om dit te bevestigen gaat ieder
een eigen leven leiden. De vrouw begint een eigen bestaan op te
bouwen wanneer de situatie met de eventuele kinderen dat toelaat.
Ieder krijgt eigen kennissen en een eigen leefwereld, waarover niet of
nauwelijks met elkaar gesproken wordt. Samen is dan twee maal
alleen... Hier vinden we de oorzaak van heel wat huwelijksproblemen
in onze tijd.
Hoge eisen
In onze tijd verwachten wij, meer dan vroeger, dat het huwelijk het
persoonlijke geluk dient. De ander is er mede voor jouw emotionele
bevrediging. Je moet het fijn hebben met elkaar. Je moet je geborgen
weten, een 'wij-gevoel' hebben, kameraden zijn. Vroeger was er meer
sprake van samen het hoofd boven water houden en 'samen een
opdracht vervullen'. Je had elkaar gewoon meer nodig voor de
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dagelijkse levensvervulling. Ongemerkt worden er in onze tijd hogere
eisen aan het samen-op-weg leven gesteld. Als de verhouding niet
optimaal is, als je niet aan elkaars wensen en verwachtingen kunt
voldoen, wordt je huwelijk zomaar een wankel gebeuren.
Je hoort soms: 'Die en die zijn ook uit elkaar gegaan. Hij/zij heeft een
nieuwe vriend(in) en nu gaat het prima...' Als je weinig meer voor
elkaar voelt, waarom zou je dan nog voor elkaar vechten? Het gevoel
is immers in zeer veel dingen onze hoogste norm en graadmeter
geworden. Al met al, in onze tijd is het huwelijk als
samenlevingsvorm uiterst kwetsbaar en breekbaar geworden.
Wat mag je verwachten?
Van mensen met huwelijksproblemen mag je een heleboel
verwachten. Je mag verwachten dat ze het ja-woord van hun trouwdag
serieus blijven nemen. Je mag verwachten dat ze het onderwijs van de
Bijbel ter harte nemen. Je mag verwachten dat ervoor geknokt wordt
om bij elkaar te blijven en als het nodig is daarvoor offers te brengen.
Je mag er ook op wijzen dat God de Derde is in het huwelijk, die in
staat is om de kracht te schenken om samen verder te gaan. Je mag
wijzen op de kracht van het (gezamenlijk) gebed en de voorbede. Je
mag ook vragen meer werk van het huwelijk te maken, er veel meer in
te investeren! Hoe investeer je in je huwelijk? Door het gesprek open
te houden. Te blijven communiceren. Door op tijd vragen te stellen
als: 'Hoe beleef jij ons huwelijk? Heb jij het nog naar je zin? Vind je
het fijn om samen te zijn? Gaan wij goed met elkaar om?' Als je deze
dingen eerlijk met elkaar bespreekt, kun je op tijd een dreigende
scheefgroei op het spoor komen en samen gaan werken aan nieuwe
impulsen voor een hechte relatie.
Goede voorbereiding
Er mag niet zomaar getrouwd worden. Lichtvaardig ondernomen
huwelijken staan aan grote gevaren bloot. Met een vaag idee over het
huwelijk als een soort paradijs waarin altijd de zon schijnt, wordt het
gauw aardedonker en angstwekkend stil, voor de storm. Een
realistische kijk op het huwelijk moet voor de trouwdag al aanwezig
zijn. Dat betekent ook dat een jongen en een meisje elkaar zo goed
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mogelijk moeten leren kennen, vooral op geestelijk gebied, om later
niet de teleurstelling te krijgen: 'Ik wist niet dat jij zo was!'
Vroeger had je soms te lang durende verkeringen/verlovingen;
vandaag wordt er soms te snel getrouwd, zonder elkaar werkelijk te
kennen. Als in de verkeringstijd het vrijen voorop gaat en de seksuele
omgang allesbeheersend is, wordt daar later in het huwelijk meestal de
rekening voor betaald. Daarom moeten we niet alleen zeggen: de
Bijbel leert dat de seksuele gemeenschap in het huwelijk thuishoort,
maar ook: het is voor jullie gezamenlijke ontwikkeling goed om niet
te snel overdadig lichamelijk contact te zoeken. Voorzichtig naar
elkaar toegroeien is belangrijk voor je relatie. Emotionele storingen in
het huwelijk zijn vaak terug te voeren op verkeringen waarin de
seksualiteit de relatie beheerste. Heel wat echtscheidingen vinden hun
oorsprong in de valse start van het huwelijk. Dit behoeft niet altijd zo
te zijn, maar hier is een waarschuwing wel op zijn plaats!
Een goede voorbereiding op het huwelijk is een van de beste wapens
tegen ontsporingen in het huwelijk. In die voorbereiding past het lezen
van goede boeken, evenals gesprekken met goede (pasgetrouwde)
vrienden en zo mogelijk ouders of een betrouwbaar echtpaar in de
gemeente.
Het werken aan je relatie, het luisteren naar elkaar, het wederzijds
respect en waardering uiten zijn voorwaarden om je huwelijk fris en
sterk te houden. Het is de moeite waard aan een goed huwelijk te
werken en er zo nodig voor te vechten (met jezelf). Spreuken 2 en 5
zou elk echtpaar regelmatig eens moeten lezen. Dat is wijze raad!
Wanneer de gevoelens van verbondenheid en liefde verkillen, de
trouw en toewijding verdwijnen ontstaat er een bijna onoverbrugbare
kloof tussen man en vrouw. Zo kan er jarenlang een naargeestige of
gespannen sfeer met veel ruzies in een gezin hangen. Soms is de
verantwoordelijkheid voor die ruzies zonder twijfel bij een van de
echtgenoten te leggen. Iemand kan vreselijk onredelijk, egoïstisch of
overheersend leven en dan is het niet verwonderlijk dat er ruzies
ontstaan. Bijna onoplosbare conflicten onstaan wanneer door beide
echtgenoten in een huwelijk een negatieve bijdrage wordt geleverd.
Ik noem een aantal factoren die dynamiet vormen onder een huwelijk.
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Ontrouw
Het aangaan van een seksuele relatie met een ander, dus een
buitenechtelijke relatie, is funest voor je huwelijk. Seksueel voor
elkaar openstaan is een teken van emotioneel voor elkaar open staan.
Als voor een ander de deur open gezet wordt voor een intieme relatie
dan betekent dit dat voor de eigen man of vrouw de deur dicht gaat.
Het niet langer met elkaar op dit intieme gebied contact hebben wordt
ervaren als afwijzing, die men doortrekt naar de gehele persoon.
Daarom voelen mannen en vrouwen die voor een ander 'ingeruild
zijn', zich vaak afgedankt en waardeloos. Ontrouw beperkt zich niet
tot de geslachtsgemeenschap. Minder vergaande vormen van ontrouw
missen hun effect niet. Er is namelijk altijd sprake van een
verminderde belangstelling en openheid voor de eigen man of vrouw.
De grens tussen enerzijds normale gevoelens van liefde en aantrekking
voor andere mensen en anderzijds ontrouw is niet altijd gemakkelijk te
trekken. Wanneer de een zich tekort voelt gedaan door de ander of
Gods duidelijke gebod wordt overtreden wordt de grens overschreden.
Onrijpheid
Het in de kinderjaren door de ouders ontwikkelde gevoel van
veiligheid en vertrouwen geeft op latere leeftijd aan het kind het
vertrouwen zichzelf te durven hechten en geven. Dit gevoel anderen te
kunnen vertrouwen is nodig om op een volwassen manier een intiem
huwelijk te kunnen aangaan. Het in de kinderjaren (hardhandig)
blokkeren van het verlangen naar zelfstandigheid maakt kinderen
onzeker en afhankelijk. Het bevordert een gevoel van twijfel aan en
schaamte voor zichzelf. Deze gevoelens dragen kinderen soms hun
hele jeugd mee en het is moeilijk die als volwassene kwijt te raken.
Als je je niet kunt hechten en als je intimiteit niet aankunt, veroorzaakt
dat grote obstakels in je huwelijk. Deskundige hulpverlening en
warme geborgenheid in christelijke liefde zijn mogelijke wegen om
deze stoornissen in de vroege ontwikkeling te boven te komen.
Signalen
Een huwelijk dat op springen staat heeft altijd minstens twee
kenmerken: het onderling respect verdwijnt en de intimiteit ontbreekt
of gaat ontbreken. Waar eerder betrokkenheid op elkaar was, is nu
215

afstandelijkheid en wrok gekomen. Waar eerder geduld werd
opgebracht is nu een nauwelijks verdragen van elkaar. Vond men het
eerder fijn om met elkaar thuis te zijn, nu is er sprake van grote
uithuizigheid van een of beiden. Kon eerder nog samen gebeden of
met elkaar over de geestelijke dingen gepraat worden, nu gebeurt dat
niet meer. Ook de geestelijke verbondenheid is verdwenen of verkild.
De intimiteit verdwijnt en er ontstaat een vorm van over elkaar heen
walsen.
Herstel begint met het herkennen van de signalen en het erkennen van
de eigen verantwoordelijkheid om daadwerkelijk samen in Gods
kracht tot vernieuwing te komen. Pastorale hulp zal daarbij een
christelijke handreiking van betekenis kunnen zijn!
De liefde
De liefde is geduldig
vriendelijk
en niet jaloers
de liefde vervalt niet in grootspraak
en doet niet trots
is niet grof
en handelt niet uit eigen belang
wordt niet geprikkeld
en rekent het kwaad niet aan
De liefde verheugt zich niet over het onrecht
maar vindt haar vreugde in de waarheid
Zij geeft het nooit op
zij blijft geloven
hopen
en volharden
De liefde houdt nooit op te bestaan
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20. HET ACHTSTE GEBOD
Exodus 20:15
Gij zult niet stelen.
Psalm 24:1-6
Van David. Een psalm. Des Heren is de aarde en haar volheid, de
wereld en die daarop wonen.
Want Hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd.
Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige
stede?
Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid
richt, noch bedrieglijk zweert.
Die zal van de Here een zegen wegdragen en gerechtigheid van de
God zijns heils.
Dat is het geslacht van wie naar Hem vragen; die uw aanschijn
zoeken; dat is Jakob.
Nu wordt het heel specifiek toegespitst voor hen die God als Vader
kennen.
Romeinen 12:1-3
Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods,
dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig
offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan
deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw
denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede,
welgevallige en volkomene.
Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder
onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar
gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God
elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Romeinen 13:8-10
Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de
ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet
echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet
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begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit
woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste
geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
1 Cor. 6:19-20
Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest,
die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van
uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met
uw lichaam.
Een vreemdeling die eens in een ver land rondreisde, werd op een van
de boerenhoeven waar hij aanklopte, gastvrij ontvangen en
binnengelaten. Toen hij daar wat gegeten had en uiteindelijk met zijn
gastheer alleen was, vroeg de reiziger: ‘Zijn de mensen in jullie land
eerlijk?’ En terwijl de gastheer antwoordde wees hij op een pijpenrek
dat daar aan de wand van de kamer hing. En hij zei al wijzende:
Kleinen stelen, groten stelen en groten stelen het meest. Wat zou de
diepe betekenis van dit antwoord op die vraag zijn?
Stelen: aan de orde van de dag
Het achtste gebod lijkt oppervlakkig gezien het meest duidelijke van
alle geboden. Heel eenvoudig, stelen was vroeger hetzelfde als wat het
nu is: het wegnemen van iets dat aan een ander toebehoort. Of je dat
nu op een slinkse wijze doet, zodat niemand het in de gaten heeft, of
dat je in het openbaar steelt, zodat iedereen het ziet; stelen is en blijft
wegnemen van andermans eigendom en dat verbiedt God.
Stelen mag dus niet, dat is duidelijk. Daar is toch geen verdere uitleg
over nodig, dat is toch heel simpel?
Uit de praktijk blijkt echter dat dit gebod allesbehalve simpel is en
gigantische problemen oplevert. Een problematiek die nog enorm
toeneemt. Vraag het maar aan de mensen die in de
beveiligingsindustrie zitten.
Wanneer je de bijbel er op naslaat en onderzoekt waar dit gebod
allemaal betrekking op heeft, dan gaat er een wereld voor je open.
Want stelen is meer dan afpikken. Er zijn meer dieven dan zij die een
koevoet tussen de deur en de post zetten en proberen je deur open te
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rammen, er zijn meer dieven dan zij die insluipen, inbreken of gewoon
iets uit je tuin wegjatten.
Dieven zijn soms keurige heren en dames, die op financieel terrein de
boel verlinken en zo de samenleving of de staat oplichten.
Soms zijn de dieven keurig in het pak zittende politici of ambtenaren
die publieke gelden (gelden die door de gemeenschap bijeen zijn
gebracht met een ander doel) met tonnen tegelijk verkwanselen, soms
zonder dat er een haan naar kraait.
En soms ontdek je opeens: Hé, die tuinstoel staat nu al een jaar bij
ons, maar die ís helemaal niet van mij! Of die cd, of die fietsendrager
achter de auto, of dat boek, noem maar op...
Waar gaat het over in het achtste gebod? Over grote bankovervallen?
Of over een snoepje wegjatten bij je moeder? Of het niet terugbrengen
wat van wat je geleend had? Of het oneerlijk invullen van je
belastingformulier?
Ons hart, zegt Jezus, is arglistig, maar in het achtste gebod wordt het
opengelegd. Want het gaat allemaal veel dieper en veel verder dan die
simpele woordjes ‘gij zult niet stelen’ in eerste instantie aangeven.
De grondtekst zou ook vertaald kunnen worden met: het wegroven
van het leven van een ander. Het blijkt te gaan om het stelen van leven
of van levensruimte of van levensmogelijkheden. Zo zou je ook
abortus en euthanasie bij dit achtste gebod kunnen betrekken.
Het gaat veel dieper dan je op het eerste gezicht denkt. Ik wil proberen
iets te laten zien waarvoor de bijbel ons de ogen wil openen en ik doe
dat door middel van een sprookje.
Er was eens...
Een sprookje begint altijd met ‘er was eens’. Nu, dit sprookje ook.
Er was eens een koning die een prachtig paleis bouwde. Hij richtte het
schitterend in. Niets was te kostbaar om erin te zetten.
Hij stelde een hofhouding aan met machtige dienaren. Er was een
generaal voor het leger en er was een maarschalk. Je hebt
maarschalken die boven de generaals staan. Maar ook de man die
zorgt voor alle paarden, voor de stallen en de stoeterij heet
maarschalk. Er was een minister voor de politiek en er was een
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commissaris voor de innerlijke huishouding voor in het paleis.
Prachtige dienaren, geweldige mannen.
Toen zocht de koning op een zeker moment nog iemand die namens
hem koning zou kunnen zijn, een plaatsvervanger. Hij dacht erover na
en benoemde toen een eenvoudige landarbeider als zijn waarnemer.
Hij zei: ‘Jij mag namens mij regeren, dat is dan bij mijn gratie’.
Eerst ging alles goed. Maar na een tijdje dacht de plaatsvervanger:
Waarom doe ik eigenlijk alles bij de gratie van de koning? Als ik
spreek, doen alle onderdanen wat ik wil. Ik hoef maar te kikken en ze
gaan! De generaal, maar ook de commissaris en de minister. Waarom
zou ik eigenlijk nog langer bij de gratie van de koning regeren? Ik ben
zelf immers machtig? Kijk maar eens wat een belangrijke dienaren ik
in mijn paleis heb! En hij besloot om niet langer bij de gratie van de
koning te regeren maar op zijn eigen gezag.
Maar zodra hij dat deed, ging alles helemaal mis. De generaal, die
altijd gehoorzaam was geweest, kwam nu in opstand met heel zijn
leger. De maarschalk begon ook al te rebelleren en het duurde niet
lang of alle dienaren weigerden om naar de plaatsvervanger van de
koning te luisteren. Ze zeiden allemaal: ‘Wij zijn veel machtiger dan
die plaatsvervanger! We hebben de koning trouw beloofd, ja, dat is
waar, maar wat hebben we met die landarbeider te maken?’ Toen
namen de dienaren de plaatsvervanger gevangen.
Nu de moraal van dit verhaal. De koning, God, benoemde de mens als
plaatsvervanger (Psalm 8) en gaf hem machtige dienaren. In de tien
geboden lezen we over die dienaren. Weet u welke dat zijn? Gezag
(eert uw vader en uw moeder), macht, seksualiteit (zevende gebod) en
bezit (achtste gebod). Dat zijn de vier dienaren. Die dienaren blijven
alleen ondergeschikt als de mens leeft ‘bij de gratie van God’.
Er zijn mensen die denken God niet meer nodig te hebben en wel in
eigen naam te kunnen regeren (zoals de plaatsvervanger). Maar voor
die mensen worden de dienaren gevaarlijke machten, zelfs monsters,
die de mensen beheersen in plaats van dienen. Zonder God wordt
macht tot geweld. De geschiedenis is daar één groot voorbeeld van.
Zonder God wordt gezag dictatuur. En dat komt voor in kleine
gezinnetjes, maar ook in grote staatsorganen. Seksualiteit verwordt in
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allerlei perverse losbandigheid. Bezit zonder God wordt gierigheid en
offeren aan de mammon, dus afgodendienst.
Wat is de les uit dit sprookje? De les is dat de mens zonder God een
gevangene van zijn dienaren wordt.
Rentmeesterschap
God is een bevrijder. Hij bevrijdde het volk Israël uit Egypte en gaf
het in de woestijn op weg naar het beloofde land zijn geboden. De tien
geboden vormen de grondwet van het rijk waarvan God de koning is
en waarin de mens de machten leert beheren op Zijn gezag.
Dat is de kwestie in ons leven: beheren we of worden we beheerst?
Zijn we rentmeesters of slaaf? En dan zitten we weer midden in het
achtste gebod, dat niet slechts over ons bezit gaat, maar over ons hele
leven, het leven waarover u en ik rentmeester zijn. De geboden van
God en alle woorden die Jezus daar later aan toevoegt, gaan over alles
wat ons leven dienen en schaden kan.
Mensen zeggen wel eens: ‘Die geboden zijn oudtestamentisch, dat
was toch voor de Joden van vroeger?’
Zoals al eerder gezegd: dat is zeer zeker niet het geval. God wil ons in
de weg van de geboden leren om als koningskinderen te leven bij zijn
gratie en met zijn gaven.
God geeft ieder van ons het leven en aan velen overvloed. Ja, je kunt
wel zeggen dat Hij aan ons allen overvloed geeft, want je hoeft maar
vijf à zeshonderd kilometer naar het oosten te rijden om heel andere
levensomstandigheden te zien. De mensen die daar wonen moeten dag
in dag uit sjacheren om per dag een of twee keer eten te krijgen. God
geeft ons overvloed.
Maar, en dat is ook een boodschap uit het achtste gebod, daar zal Hij
ons dan wel verantwoording van vragen. Hij is de Koning, wij zijn de
rentmeesters.
Als we nadenken over het achtste gebod, is het gemakkelijk om naar
de ander te wijzen en te zeggen: ‘Hij heeft een cd van mij geleend, ik
denk niet dat ik hem ooit nog terugkrijg.’ Of: ‘Ik heb laatst de auto
eens uitgeleend, die kwam met een deuk terug’, of: ‘Hij heeft dit
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gedaan en zij dat...’ Je ziet altijd heel scherp bij een ander wat hij wel
of niet moet doen rondom het achtste gebod.
Maar de vraag die dit gebod ons allereerst stelt, is: Wat maak ik van
mijn leven? Kunnen wij aan het einde van ons aardse leven een goede
verantwoording afleggen? Beantwoordt ons leven aan het door God
gestelde doel?
Je zou zo gemakkelijk kunnen denken: ‘O, gaat het over het achtste
gebod? Dan hoef ik verder niet te luisteren, ik heb nog nooit wat gejat.
Met deze preek heb ik niets te maken’.
Maar de diepste kern in het achtste gebod is: komt jouw leven tot het
doel waar God het voor bedoeld heeft? En zo niet, dan besteel je God.
Dat is de diepste kern en tegelijk de belangrijkste.
Gave en overgave
‘Waaraan moet ons leven dan beantwoorden?’ zal iemand zeggen. Dat
wordt duidelijk uit Rom. 12, wat we samen gelezen hebben. We
werden vermaand door de apostel Paulus met beroep op de goedheid
van God (hij noemt het zelfs de barmhartigheid van God), die ons gaf
wat we hebben. Komt iemand iets tekort? God, die ons dat alles gaf,
roept ons op om onze lichamen te stellen tot een levend, heilig en
Gode welgevallig offer.
Wat je gekregen hebt, moet je dus leren zien als een offer. Je moet er
afstand van leren nemen. Bezittende als niet bezittende, zegt Paulus.
Je leven, je huwelijk, je auto, je bezit, alles!
Dat is niet zo eenvoudig; het is een hele weg. Het achtste gebod
bestaat uit maar vier woordjes, maar die betekenen een enorme weg
voor ons leven.
Beroven wij God van zijn eer met ons leven? Hebben wij ons leven
wel voldoende geofferd? Overgegeven? Toegewijd? Is ons leven
heilig, Gode welgevallig? Ons lichaam is ons leven; staat ons leven in
de eredienst aan God?
Nu bedoel ik niet alleen het betrokken zijn bij het werk van de kerk,
daar gaat het niet in eerste instantie om. Bij eredienst gaat het om
alles: ons werk, ons bezit, onze gaven en talenten. Dat is de vraag van
het achtste gebod: Wordt God door ons geëerd met alles wat wij van
Hem kregen?
222

Wanneer men de Here Jezus vraagt naar het doel van de geboden, dan
geeft Hij een tweeledig antwoord, namelijk: God dienen boven alles
en de naaste als jezelf.
Je zou het als het ware een verbinding kunnen noemen tussen een
verticale en een horizontale levenslijn. Daar dienen Gods geboden toe.
Dan vraag je je af: Wordt God door mij geëerd? Met zijn gave?
De geboden van God zeggen niet alleen wat we niet moeten doen,
maar in de kern van de geboden ligt wat we wel moeten doen: God
verheerlijken met ons leven. Waar dat ontbreekt, daar onthouden we
God wat Hem toekomt.
Natuurlijk moet je daar heel goed over nadenken. Dat kan ik in deze
preek niet allemaal uitwerken. Maar dit beginsel is principieel: het
heeft te maken met het heiligen van je hele leven, van al je doen en
laten.
Ligt ons hart niet open voor God? Gaat het in het achtste gebod niet
om het welzijn van die mens, die naaste die ik kan dienen met wat ik
ontving aan geld, goed en gaven tot eer van God? Als we daarop
gericht zijn, dan wordt het achtste gebod door ons vervuld. Eenvoudig
gezegd: wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Het is dus
eigenlijk een gebod tegen ‘potters’, tegen gierigheid.
Maar het gaat niet alleen om geld. Naar Gods bedoeling staat iedere
vorm van bezit in dienst van de liefde. Het uitgangspunt van het
achtste gebod is dat wij mensen van niets de eigenaar zijn. En dat
snijdt ons geweldig in het vlees. Wanneer wij komen te sterven,
kunnen wij immers niets meenemen van al dat aards bezit. Wat je wel
meeneemt naar de Here Jezus, dat zijn de geestelijke gaven die je hier
van Hem hebt ontvangen. Zelfs dat witte kleed, dat onze zonden
overdekt, is nog van Hem.
De Here God is de feitelijke eigenaar van mij, van u en van alles wat
we bezitten. We lazen in Psalm 24:1: Des Heren (dus van de Here) is
de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Wij zijn dus
rentmeesters, ondernemers. Maar dan wel in de zin van
onderaannemers, bedoeld om bovenal ‘gevers’ te worden in plaats van
‘nemers’ die geen ander doel hebben dan schrapen, schrapen,
schrapen...
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De rijke man in de gelijkenis van de arme Lazarus gaf elke dag een
feest en we lezen nergens dat hij daarop wordt berispt. Maar deze rijke
man wordt veroordeeld, ja zelfs tot de straf in de hel, omdat hij zijn
bezit niet deelt met de arme die nota bene bij hem op de stoep ligt.
Wij kunnen niet onze eigen gang gaan, alsof we filiaalhouders zijn.
Wij zijn bezitters bij de gratie Gods. Als wij bezitters worden bij onze
eigen gratie, op ons eigen gezag, dan gaan de dienaren over ons
heersen en worden we gebonden mensen. Daarom zijn de geboden
bevrijdend; bevrijdende principes van Gods liefde.
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21. WEERSTAND TEGEN DE WET
Exodus 20:1-17
Toen sprak God al deze woorden:
Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis,
geleid heb.
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat
boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat
in de wateren onder de aarde is.
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw
God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen
bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van
hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen
die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de
Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden
en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here,
uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw
dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee,
noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft
de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en
Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag
en heiligde die.
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het
land dat de Here, uw God, u geven zal.
Gij zult niet doodslaan.
Gij zult niet echtbreken.
Gij zult niet stelen.
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws
naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch
zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
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Mattheüs 5:13-20
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest,
waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan
om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het
licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen
blijven.
Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar
op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo
uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en
uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden;
Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want
voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een
jota of een tittel (dat is een klein taalkundig tekentje in de Hebreeuwse
taal) vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van
de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer
klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert,
die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u:
Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der
schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen
voorzeker niet binnengaan.
Niet van deze tijd
Het is ruim een jaar geleden dat wij startten met een serieprediking
over en uit de tien geboden. Welgeteld zijn er nu achttien preken over
gehouden en zijn we bij het negende gebod aangekomen. Het is goed
om nu eerst eens na te denken over een aantal redenen waarom
mensen vinden dat wij ons niet meer met de tien geboden behoeven
bezig te houden.
Er is namelijk een wijd verspreide (maar totaal onbijbelse) gedachte
dat christenen de tien geboden niet meer nodig hebben, dat zij er zelfs
niets meer mee te maken hebben. Ik heb nogal wat reacties van
mensen gehoord in die trant. Ook heb ik er natuurlijk over gelezen.
Nu heb ik geprobeerd om de aversie die bij sommige mensen leeft,
een beetje helder te krijgen.
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Voor velen is het een vreemde gedachte om tegen het einde van de
twintigste eeuw, in deze geweldig gemoderniseerde en
‘vertechnologiseerde’ tijd ons bezig te houden met de tien geboden,
geboden uit de tijd van dat kleine volkje Israël toen dat uit Egypte
bevrijd was. Je gaat eerst toch maar even zo’n ruwe drie en een half
duizend jaar in de tijd terug en dan ga je doen alsof dat, wat toen
gesproken is, alle relevantie heeft voor het moment van nu. Er zijn
mensen die dat op zijn minst bevreemdend vinden.
Ik noem daarom vanmorgen een aantal bezwaren, die mensen tegen de
prediking over de tien geboden genoemd hebben en ik probeer daar
ook een antwoord op te geven.
Een aantal van die bezwaren heb ik behandeld in de achtergrondstudie
bij deze preek. Het gaat o.a. over een heel wezenlijk element wat men
vandaag de dag de situatie-ethiek noemt, die zeer aan de orde is in
onze tijd. Een situatie-ethiek (ik beschrijf dat daar breder) wil zeggen
dat je je ethische regels, volgens welke je iets wel of niet doet,
volledig laat bepalen door de omstandigheden. Je kunt dus pas
vaststellen wat goed en wat kwaad is wanneer je uitgaat van de
omstandigheden en vaak vanuit de gedachte van de liefde. De liefde is
daar de drijvende kracht.
Dat klinkt natuurlijk geweldig. Als iemand zegt dat de liefde de
drijvende kracht is, reageert iedereen: ‘Nou, dat is toch volkomen
bijbels! De liefde is toch de vervulling der wet?’
Gezond verstand
Mensen zeggen soms dat je je niet met de tien geboden moet bezig
houden. Dat zijn, vinden zij, alleen maar wetten en regels. Wij zijn nu
in de ontwikkelde en moderne tijd van deze bijna 21e eeuw
aangekomen en moeten ons niet langer inlaten met dat kinderachtige
gedoe van voorschriften en regeltjes. Wij zijn niet meer in een
ontwikkelingsstadium van kinderen, wij zijn volwassen geworden en
zijn toe aan ‘vaste kost’. Wij hebben het niet meer nodig dat iemand
ons iets zou voorschrijven. ‘Een ander hoeft mij niet te vertellen hoe
ik moet leven, hoe ik mij moet gedragen. Nee’, zeggen ze, ‘je moet de
mensen als volwassenen behandelen en als je dat doet gaan ze zich
ook zo gedragen’.
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Nu is dat woord ‘volwassen’ een rekbaar begrip, want in de tijd van de
Here Jezus was de man pas volwassen op zijn dertigste jaar. Dan ging
hij meespreken in de synagoge. Onze jonge mensen zijn volwassen op
hun 18e jaar. Volwassen zijn is dus een rekbaar begrip. Hoe dan ook,
‘Wij zijn mensen’ zegt men, ‘met een goed ontwikkeld gezond
verstand en wat wij nodig hebben is vrijheid om zelf te beslissen en zo
tot onze eigen keuzen te kunnen komen. Wij zijn zelf wel in staat om
te bepalen hoever we kunnen gaan’.
Steeds meer algemeen wordt het pleit gevoerd voor de vrijheid van
elke individuele mens. Onbeperkte vrijheid voor elk individu is het
streven. Als je daar zicht op krijgt, lees je dat overal.
Jonge mensen die gaan studeren, komen in een wereldje terecht waar
niet langer de opgelegde regels de dienst uitmaken. Tenminste, dat
wordt gedacht en het wordt ook gezegd. Af en toe kom ik wel eens in
een universiteitsbibliotheek en dan neem ik een universiteitskrant mee.
Je staat versteld over wat er allemaal gaande is vandaag de dag bij de
studenten.
Jonge mensen worden steeds eerder beschouwd als volwassenen, als
mensen die zelf wel kunnen uitmaken wat ze wel of niet kunnen doen,
wat goed voor ze is en wat niet.
Het zou natuurlijk geweldig zijn als dat inderdaad zo was, maar in de
praktijk blijkt het anders te liggen. Wanneer men zegt dat iedereen
zijn gezond verstand moet gebruiken, dan ben ik bang dat niet ieders
verstand even gezond is. Als ik via de krant en de radio de
ontwikkelingen volg in onze maatschappij, als ik de
universiteitskranten lees en zie wat daar allemaal gaande is, en ik leg
dat naast wat ik in de bijbel lees, dan heb ik niet de indruk dat wij zo
volwassen en zo gezond onze zaakjes plooien.
Wanneer u eens een tijdje de koppen van de krant leest, dan zult u zien
dat misschien wel 80 of 90 % daarvan in directe relatie staat tot de tien
geboden. Het gaat in onze krant over moord en doodslag. Het gaat in
onze krant over malversaties, over geld dat mensen elkaar op slinkse
wijze ontfutselen. Het gaat over mensen die ruzie hebben met elkaar,
over oorlogen en terreur en al deze dingen uit onze huidige krant
hebben betrekking op de zaken van de tien geboden.
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Spelregels
Daarom is mijn vraag: Is het niet veel meer zo dat elke vorm van
samenleven, van omgang tussen mensen, regels nodig heeft? En die
regels zijn er ook altijd. Er worden nog steeds nieuwe gemaakt. De
gedachte van totale vrijheid bestaat niet. Die gedachte kun je wel met
je mond uitspreken, maar dat is niet de werkelijkheid. De kreet: ‘leve
de vrijheid’ (in de zin van vrijheid zonder meer) is een tot volslagen
chaos leidende on-zin.
Als elke automobilist zou doen wat hem zelf goed dunkt, dan zou het
onmogelijk zijn om je nog langer op de autoweg te begeven. Maar
dank zij de verkeersregels is het er af en toe nog uit te houden.
Alles in het leven kent toch zijn regels? Niet alleen de serieuze dingen,
regels heb je ook in alle takken van sport. Wanneer je bijvoorbeeld
eens naar een voetbalwedstrijd kijkt, dan is het frappant hoe vaak die
wedstrijd te maken heeft met de spelregels. Het spel wordt gespeeld
dankzij de regels en als je een spelletje schaak of wat dan ook speelt,
is dat precies zo. Elke levenssfeer kent regels en heeft die ook nodig.
Regels moeten ook niet zo maar veranderd worden. Ik heb onlangs het
spel ‘Pictionary’ geleerd, een schitterend gezelschapspel, je kunt
ermee lachen en het is ook spannend. Maar wanneer zomaar de regels
werden gewijzigd, zou het een chaos worden, dan weet niemand meer
hoe het moet. Hoe zou dat kunnen, als de een het zus speelt en de
ander zo? Je kunt het spel alleen spelen volgens eerder afgesproken
spelregels.
Als niemand meer weet waar hij aan toe is, is chaos het gevolg. Dat is
toch wel een zaak om eens over na te denken. Als de chaos steeds
groter wordt, kan dat wel eens komen omdat niemand meer weet wat
de regels zijn. En daarom: vrijheid is blijheid bij de gratie van haar
grenzen. Het is goed om die gedachte vast te houden.
Om van vrijheid ten volle te kunnen genieten, moeten er grenzen,
bepalingen en beperkingen zijn. De tien geboden leren ons dat. De
geboden vormen als het ware de begrenzing in de omgang van mensen
met God en met elkaar. De tien geboden zijn onmisbaar als leefregels.
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Alleen God heeft het recht
‘Ja, maar’, zegt iemand, ‘wie heeft het recht mij te zeggen wat ik moet
doen?’ In onze tijd is dat een geweldig belangrijk punt. Vroeger dacht
men daar veel minder over na. Vandaag de dag leeft sterk de gedachte:
‘Geen mens heeft het recht mij de wet voor te schrijven’.
Wanneer iemand ons de wet voorschrijft, gaan vandaag de dag onze
haren rechtop staan. In principe ben ik het daar mee eens. We moeten
inderdaad voorzichtig zijn met het voorschrijven van regels aan
anderen.
In feite heeft geen mens zomaar het recht daartoe. Maar God wel!
De Enige die recht heeft elk mens voor te schrijven hoe die zich moet
gedragen is God. Waarom? Hij is onze Maker.
Er staat ergens in de bijbel dat zonder het woord van zijn kracht er
voor ons geen bestaan is. Het feit dat u leeft en niet uit elkaar valt in
atomen of nog kleinere delen, komt door het woord van zijn kracht,
door de kracht van God. De Maker van uw leven, van uw lichaam, van
uw bestaan, van uw denken, heeft recht om te zeggen wat Hij van het
leven vindt. Zonder zijn wil was ik er niet, bestond ik niet eens.
De Schepper heeft dus volledig het recht om zijn maaksel in te lichten
over goed en kwaad. En ook om ons de opdracht te geven om naar
zijn bedoeling te leven.
God heeft het recht om ons, mensen, de wet voor te schrijven.
Wonderlijk genoeg gebruikt Hij daar ook mensen voor. God heeft
namelijk een deel van die voorschrijvende taak gedelegeerd aan de
overheid. We lezen in Rom. 13:4 dat de overheid het zwaard niet
tevergeefs draagt. De overheid is in beginsel een middel in Gods hand
tot ordening van de samenleving.
God heeft ook voor een bepaalde periode (dat lezen we onder andere
in Efeze 6) een deel van die taak gedelegeerd aan ouders ten opzichte
van hun kinderen.
Maar één ding is centraal: God heeft het recht om regels vast te stellen
voor het menselijk leven, want Hij is de Schepper. Of je dat gelooft of
niet, dat maakt in feite niet uit. Door ons geloof verandert de
werkelijkheid van Gods bestaan niet. Ons geloof verandert wel onze
werkelijkheid, maar tast in geen enkele wijze Gods bestaan aan.
Voelt u dat goed aan? Dit is namelijk een heel wezenlijk element.
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Sommige mensen zeggen: ‘Mohammedanen geloven toch niet in de
God van de bijbel? Hoe kan je dan zeggen dat de tien geboden ook
voor hen gelden?’
Dan zeg ik: Dat maakt geen verschil. Daar verandert God niet van. De
werkelijkheid verandert niet of wij dat geloven of niet. Wíj veranderen
wanneer we het geloven!
Het is heel essentieel om dit te begrijpen, want de bijbel openbaart ons
dit. Daarom hebben wij ook zo’n geweldig belangrijke boodschap
voor de wereld.
Negatieve geboden
Het tweede element is, dat mensen de tien geboden te negatief vinden.
In sommige oude kerken, misschien hebt u dat wel eens gezien,
hangen prachtige borden met de tien geboden. Soms worden die
borden achter een predikant gehangen. Dan kijk je achter het Woord
altijd naar die tien geboden. Ze zijn er wel, maar... ‘te negatief’, zegt
men. Het staat vol met ‘gij zult niet’, ‘gij zult niet’, ‘gij zult niet’!
Inderdaad, daar staat het vol van.
Toch zijn de geboden niet allemaal negatief. Er zijn ook een aantal
positieve. Het sabbatsgebod bijvoorbeeld: zes dagen zult gij arbeiden
en al uw werk doen, dat is toch een positief gebod, of niet? Misschien
niet populair, maar wel positief!
Er is nog een positief gebod, namelijk de aanhef van de tien geboden:
Ik ben de HERE, uw God, die u bevrijd heeft. Geweldig positief!
Maar vandaag de dag niet zo populair, vrees ik.
Toegegeven, in het algemeen is er in de tien geboden veel gesteld wat
we niet mogen doen. Ik heb gedacht: zou het niet beter zijn om hier in
de bijbel het woord ‘mogen’ te gebruiken?
Dan zeg ik toch: nee, want als je kijkt naar de taal in de Schrift, dan is
het wel degelijk pré-scriptief, voorschrijvend. Het is niet bedoeld als:
je kunt het zus doen en je kunt het ook zo doen, het een is misschien
beter dan het ander... zo is het niet. Daarom is ‘gij zult’ en ‘gij zult
niet’ zeer expliciet in de Schrift uitgesproken.
Er is dus veel negatief gesteld; veel dingen die we niet mogen doen.
Oké, dat stellen we dan vast. Maar dan stel ik daarbij gelijk de vraag
of dat nu wel zo verkeerd voor ons is.
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‘Ja’, zeggen sommige mensen, ‘dat is een verkeerde opvoedkundige
methode, verkeerde psychologie’. Volgens hun theorie moet je de
mensen niet benaderen met hele lijsten van wat ze allemaal niet
mogen, want dan zal het tegenovergestelde bewerkstelligd worden van
wat je verlangt. Door al die ‘moeten’ breng je een mens onder de druk
en dan doen ze juist wat je verboden hebt.
Het is inderdaad gebleken dat, wanneer je een film laat draaien en je
bedekt bepaalde plaatsen van de aankondigingsposters van die film
met zwarte strips, die film dan beter bezocht wordt. Als je zegt dat een
boek of een film slecht is, dan wekt dat juist op om te gaan lezen of te
gaan bekijken. Ik geloof zeker dat dat waar is.
Paulus schrijft in Romeinen 7 over de ontdekkende functie van de wet.
Daar worden de tien geboden voorgesteld als een spiegel, waarin een
mens zijn eigen toestand opmerkt.
Maar zegt dat negatieve van de tien geboden nu iets over de geboden
zelf of over de mens? Mensen die de tien geboden te negatief vinden,
beoordelen de spiegel. Zij zeggen: ‘O, die spiegel heeft zo’n rand en
kijk, hij zit zus en zo in elkaar’, zonder dat ze zichzelf in die spiegel
bezien, waar een spiegel toch voor bedoeld is.
Ik geef persoonlijk de voorkeur aan de psychologie van de Here God.
Ik geloof dat God het beter weet dan welk mens ook. Als God het
nodig vindt dat ik veel moet horen wat ik niet moet doen, terwijl er
ook bij staat wat ik wel moet doen, dan zal dat goed en nodig zijn voor
mij. En tot op de dag van vandaag moet ik telkens weer erkennen dat
God gelijk heeft.
Ervaring: niet altijd een goede leermeester
Wanneer er helemaal geen regels zouden zijn, dan zou ik (leert de
bijbel mij) niet alleen moeten uitvinden wat goed is, maar ook wat
slecht voor me is.
Gewoonlijk staan wij allemaal graag met onze neus vooraan. Maar bij
sommige dingen geldt dat je er maar beter ‘tweedehands-ervaring’ of
‘tweedehands-kennis’ van kunt hebben.
Tweedehands kennis is in slechte dingen beter dan eerstehands
ervaringen. Voelt u wat ik bedoel? Dat is heel belangrijk. Er is
eerstehands ervaring waarin je niet meer terug kunt naar de situatie
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van daarvoor, nooit meer. Daarom is het onvoldoende om alleen te
zeggen wat goed is. Wij hebben een meer nauwkeurige definitie
nodig. Het leven is te gecompliceerd om te kunnen volstaan met
eenzijdig het goede adviseren.
Zelfs Adam had vóór de zondeval al een verbod nodig om uit eigen
vrije wil een positieve keuze te kunnen maken. God maakte aan Adam
bekend wat goed was en wat niet.
God zei zelfs: ‘Als je dat en dat doet, dan zul je sterven’ en daar had
Adam nog geen ervaringskennis bij. Hij wist niet wat kwaad was en
hij wist niet wat sterven was. Adam had alleen maar ervaringskennis
van het goede. Hij wandelde in de hof en hij hoorde Gods stappen in
de avondkoelte. Wat zal dat een enorme bevrediging van liefde
geweest zijn tussen Schepper en schepsel. Alleen maar kennis van het
goede! Adam had het daar beter maar bij kunnen laten. Sommige
dingen kan je beter van een ander horen dan dat je er zelf alles van
weet. De ervaring van het kwaad heeft Adam en Eva en ook ons tot op
de huidige dag alleen maar ellende gebracht.
Het is opvallend dat God sinds de zondeval, sinds die hof van Eden,
de lijst met verboden groter moest maken.
In de hof van Eden waren veel zaken om van te genieten en slechts
één verbod. Maar in de woestijn Sinaï, daar bij die berg waar God zijn
volk ontmoette, waren er veel geboden bijgekomen.
Nu de mens de eerste keuze verkeerd heeft gemaakt, is de lijst groter
geworden. De mens heeft een neiging, een innerlijke drang (we
noemen dat zonde) om nog veel meer verkeerde keuzen te maken.
Daarom moet de Here ons een bescherming geven: een omheining,
een grendel, waarmee de mens tegen zichzelf beschermd wordt. Ook
daarin functioneren de tien geboden.
Ervaring hebben met datgene wat God niet goed noemt, is ook
werkelijk niet goed voor ons. Het beschadigt ons als we bezig zijn met
dingen die God niet goed noemt. Het kan je zelfs vernielen, die dingen
kunnen je in hun macht krijgen. Dat is de reden dat we zowel geboden
als verboden nodig hebben.
Men noemt de wet daarom ook wel: de grendel of de breidel, om niet
ongebreideld aan onze verlangens en hartstochten overgeleverd te zijn.
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Breidel is een ouderwets woord voor een grendel, die je op twee
deuren schuift. Die deuren worden door een grendel verbonden zodat
ze vast zitten. Als die grendel weg is, slaan die deuren zomaar open en
dan komt er van alles naar buiten of naar binnen. Ongebreideld.
Wetsverachting
De tien geboden hebben een functie om de ongebondenheid van de
mensen te bedwingen. Dat is erg, dat we dat nodig hebben. Door het
loslaten van Gods geboden maakt een mens zich los van Gods regel
voor de omgang met Hem en met elkaar en dat is meer dan erg. Want
los van God en zijn gebod lijkt de liefde van de meesten te verkillen.
Misschien wordt het daarom wel zo kil en koud om ons heen. Omdat
de bijbel zegt: ‘Wanneer de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van
de meesten verkillen’ (Mattheüs 24:12).
Misschien zegt u: ‘Moet je nu wel zo bezig zijn met wat de mensen
van de tien geboden zeggen?’
De Here Jezus vroeg ook eens aan zijn discipelen wat de mensen van
Hem zeiden (Mattheüs 16). Daarna werd het direct bij Hem veel
persoonlijker. Want toen vroeg Jezus: ‘Maar gij, wie zegt gij dat Ik
ben?’ En toen kwam er uit de mond van Petrus een van de mooiste
belijdenissen, die in de Schrift zijn opgetekend. Hij zei: ‘Gij zijt de
Christus, de Messias Gods’. Daarmee zegt hij in feite: ‘U bent Degene
die wij verwachtten. U bent de Messias Gods, de Hersteller van alle
dingen.’
Wij hebben stilgestaan bij een paar dingen, die mensen over de tien
geboden zeggen. Maar ik wil eindigen met u de vraag te stellen: Wat
vindt u er nu van? Wat betekenen de tien geboden nu voor jou?
Wilt u daar eens over nadenken?
Amen.
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22. WOORDEN TEN LEVEN
Het negende gebod
Exodus 20:16
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Hetzelfde gebod vind je ook in Deuteronomium 5 en daar staat het
ook ongeveer met deze woorden, maar daar is leugen beter te vertalen
met waan.
Spreuken 6:16-19
Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige
gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig
bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich
haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een
vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.
Het is goed om te weten wat God wil, maar het is voor ons ook van
belang om te weten wat God haat. Deze woorden uit de Spreuken zijn
voor ons als een spiegel van God, waarbij we ons de vraag moeten
stellen: haat ik, wat Hij haat?
Jacobus 3:1-12 en 4:11-12.
Laat niet zovelen Uwer leraars zijn, mijn broeders;(het gaat daar om
het leraarschap in de christelijke gemeente) gij weet immers dat wij er
des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen
allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een
volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.
Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen,
kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie, ook de schepen,
ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven
worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar
het believen van de stuurman wil.
Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie hoe
weinig vuur een groot bos in brand steekt.
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Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong
neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam
bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam
gezet wordt door de hel.
Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en
zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke
natuur, maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een
onberekenbaar kwaad vol dodelijk venijn.
Met haar loven we de Here en Vader en met haar vervloeken wij de
mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond
komt zegening en vervloeking voort. Dit moet mijn broeders niet zo
zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water
opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgeboom olijven, of een
wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water
geven.
Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder
kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt
haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een
rechter der wet.
Eén is wetgever en rechter, Hij die de macht heeft te behouden en te
verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt.
Betrouwbaarheid
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Wees geen
leugengetuige,
wees geen getuigen van een waanidee.
Wat betekent dit gebod? Is het eenvoudig te omschrijven met: je mag
niet liegen? Eigenlijk niet, want het betekent veel meer dan dat. Onze
populaire versies van Gods woorden doen vaak afbreuk aan de diepte
en de breedte van de tien geboden. We moeten ze ook niet te
gemakkelijk in een enkel woord trachten samen te vatten. Als er staat:
‘Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste’, dan zijn al
die woorden van belang en kun je ze maar niet simpel samenvatten
met: je mag niet liegen.
Het gaat in het negende gebod om meer dan liegen alleen. Het gaat ten
diepste en fundamenteel om waarheid. Waarheid in de grondtaal van
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het Oude Testament is eigenlijk een soort werkwoord dat te maken
heeft met ‘vast zijn’. Waarheid is: betrouwbaar blijken, trouw zijn.
Het is heel frappant dat de twee talen waarin het Oude en Nieuwe
Testament geschreven zijn, ook twee werelden aangeven: de
Hebreeuwse wereld en de Griekse wereld. In het Oude Testament is
waarheid zoveel als ‘waarachtigheid’, door en door echt zijn. Trouw
heeft te maken met het verbond.
In het Nieuwe Testament lees je een woord dat je ook met
waarachtigheid zou kunnen vertalen, maar dan meer in de zin van iets
dat onthuld wordt. Daar is het meer zwart-wit. Waarheid onthult de
leugen.
De Tien Woorden roepen op tot trouw aan God en betrouwbaar
blijken voor je naaste. Dat graaft toch wel wat dieper dan alleen maar
zeggen: je mag niet jokken. Hoewel ik het met dat liedje van Elly en
Rikkert natuurlijk helemaal eens ben: ‘Jokken is verkeerd’.
Maar toch is ‘jokken is verkeerd’ een beetje een onjuiste versimpeling
van het negende gebod. Er zit veel meer achter.
Het is van groot belang om ons de samenhang van deze geboden goed
te realiseren. Het negende gebod staat bewust op de plaats waar het
staat. Om een goede kijk op deze woorden in het oude verbond te
hebben, moet je elk onderdeel van die geboden in het grotere geheel
zien. Want de volgorde van deze leefregels is niet willekeurig. Het
gaat bij de tien geboden niet om zomaar wat menselijke regels van
fatsoen. Het gaat niet om omgangsregels of etiquette, zoiets als: liegen
staat niet netjes.
Maar het gaat om ethiek. In ons geval om de bijbelse grondbeginselen
voor een christelijk, Geestvervuld leven. Ja, ik ben er diep van
overtuigd dat de tien geboden alles van doen hebben met een
Geestvervuld leven. Deze tien woorden vormen een uitdrukking van
Gods karakter.
Wat is God voor een God? Wie is God? Uit deze woorden blijkt dat de
God van de bijbel God is met een zeer hoge standaard. Uit deze
woorden blijkt wie Hij is. Hier ontdek je niet alleen de moeilijkheden
van het menselijk leven: stelen, bedriegen, begeren enzovoort. Hier
leer je ook Gods zorg voor dat menselijk leven kennen, zijn belang bij
onze leefwereld.
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Ik geloof dat deze geboden Gods blauwdruk voor geestvervuld leven
in zich dragen.
Twee tafels, één doel
Nu onderscheiden we in de wet de twee afzonderlijke tafels. Je zou de
tien geboden in tweeën kunnen delen; ze gaan over de omgang met
God en over de relatie tussen mensen onderling. Maar die kun je niet
van elkaar scheiden. Je kunt niet zeggen: ‘Mijn omgang met God is
perfect. Ik zat vanmorgen in mijn binnenkamer en ik had een heerlijke
stille tijd. Maar toen ik weer van die ‘hoge berg’ afkwam, was er een
verschrikkelijke ruzie aan tafel en ben ik eens flink te keer gegaan. Je
kunt toch niet leven met die mensen!’
Zo kan het niet; de wet is ondeelbaar.
Het omgekeerde geldt ook: onze relatie met de mensen om ons heen is
tekenend voor onze omgang met God.
De tien geboden vormen één geheel. Het gaat om één leven met God.
Ook in mijn omgang met mijn naaste dien ik God. En vanwege mijn
naaste heb ik mij te houden aan Gods leefregels.
Je kunt deze dingen wel onderscheiden, maar niet scheiden. De eerste
geboden gaan over onze omgang met God. Het gaat om zijn dag, het
heiligen (apart zetten) van tijd in ons leven. Het gaat om zijn Naam,
het gaat om Hem alleen en niemand anders.
De tweede serie gaat over de omgang met en de bescherming van het
menselijk leven. Exodus 20 gaat gewoon over jou en mij. In Gods
geboden wordt ons leven in bescherming genomen. ‘Gij zult niet
doden’ heeft direct met je lichaam te maken. Het gaat om een veilige
basis voor het menselijk leven. In de woorden: ‘gij zult niet
echtbreken’ en ‘gij zult niet stelen’ gaat om de dingen van het
dagelijkse bestaan.

In het negende gebod, waar we nu zijn aangekomen, gaat het om onze
naam. Niet om hoe je heet, niet om hoe de mensen je noemen, maar
wat de mensen van je zeggen, hoe de mensen over je spreken.
Het maakt veel uit of je een goede of een slechte naam hebt bij de
mensen. In dat verband moeten we het negende gebod lezen. Wij
moeten het leven en dus de naam van onze naaste niet schaden met
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onze woorden. Je kunt iemand kwaad berokkenen door zijn of haar
goede naam aan te tasten.
In het negende gebod staat de naaste centraal. Daar kun je eindeloos
over uitweiden. Dat is in de tijd van Jezus ook gedaan: ‘Wie is nou
mijn naaste?’ Je kunt er een hele discussie over ophangen. Beter is het
om gewoon te beginnen met je eigen directe, persoonlijke omgeving.
Begin er maar mee om met je woorden je naaste recht te doen. Je mag
hem met je woorden niet schaden.
Rechtspraak
Dit gebod staat voor wat betreft het oude Israël in de context van de
rechtspraak. Dat blijkt duidelijk uit de woorden: gij zult geen valse
getuigenis geven.
In het Oude Testament ging de rechtspraak in Israël er veel minder
formeel en minder uitgebreid aan toe dan bij ons. Een Amerikaanse
rechtszaak zoals die van O.J. Simpson, die een jaar geduurd heeft, is
ondenkbaar in oudtestamentische begrippen. De rechtspraak vond
plaats middenin het gewone leven: in de stadspoort.
Als een boer de stad uitging om op het veld te werken, kwam hij langs
de ‘rechtszaal’. Dat was de poort, waar de oudsten zaten; zij spraken
recht en hadden het stadsbestuur. Je werd er dikwijls mee
geconfronteerd. Het was opgenomen in het dagelijkse leven. Het
verkeer kwam er gewoon langs
Altijd weer moesten de oudsten een vonnis uitspreken in
conflictsituaties. Wat dat betreft is er feitelijk tussen de mens van het
Oude Testament en de naar de 21e eeuw gaande mens niets veranderd.
Je komt op dezelfde wijze ter wereld en je gaat ook op dezelfde wijze
uit de wereld weg. Wat er tussen zit is mode. Ook toen waren er
mensen die ruzie met elkaar hadden en in onmin met elkaar leefden.
Ook toen moesten die dingen uitgesproken en opgelost worden.
Daar in die stadspoort moesten de oudsten een vonnis uitspreken op
grond van verschillende getuigenverklaringen.
De bijbel geeft ons prachtige inkijkjes hoe dat allemaal ging. We zien
onder andere dat op grond van twee of drie getuigen een zaak in die
tijd vaststond. Als twee of drie getuigen samenspanden tegen jouw
persoon, dan konden ze je als het ware maken of breken. Wanneer zij
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precies hetzelfde getuigden, stond een zaak vast en kon je zelfs
gedood worden.
Nu is dat allemaal heel anders, maar toen kon het dus je dood
betekenen wanneer men tegen jou een vals getuigenis aflegde. Op zijn
minst kostte het je je goede naam. Wij kennen nog de woorden: dan
wordt je naam te grabbel gegooid. En is dat eigenlijk niet nog steeds
zo? Door een lastercampagne kan jouw bedrijf, jouw gezin, jouw
leven kapot gaan. Als je een verkeerd etiket krijgt opgeplakt, dan
kunnen zelfs je kinderen daardoor nog in diskrediet raken. Je kunt
vandaag de dag regelmatig lezen over kinderen van mensen die in de
oorlog een ander standpunt hebben ingenomen dan van hen verwacht
mocht worden. Meer dan vijftig jaar later zijn het nog steeds de
kinderen van die mensen die daarvan de zure druiven plukken.
Woorden kunnen moorden. Soms zit er niets anders op dan maar te
verhuizen naar een plek waar niemand je kent.
In deze leefwereld geeft God aan de mensen het negende gebod.
Daarmee beschermt Hij de rechtszekerheid en onze goede naam. Het
negende gebod vraagt als het ware om ruimte waarbinnen elk mens
leven kan, zonder dat hij elk willekeurig moment door valse getuigen
in het verderf kan worden gestort.
Geestelijk letsel
U zult in deze preek geen voorbeelden krijgen. Dat heeft direct te
maken met de inhoud van dit gebod. Want ik zou er heel wat kunnen
noemen. Het is onwaarschijnlijk wat ik in het bedrijfsleven ben
tegengekomen; zaken die dwars tegen dit gebod ingaan. Het zouden
prachtige voorbeelden zijn, maar toch doe ik het niet. Want het
negende gebod vraagt ons de naaste te respecteren.
Het negende gebod wijst heen naar één Rechter die rechtvaardig
oordeelt. God bemoeit zich dus met de vernietigende kracht van onze
woorden. Hij roept ze een halt toe. Gods geboden gaan niet alleen om
het uiterlijk van onze daden (je mag niet stelen, je mag niet doodslaan)
maar ook om wat er leeft in ons hart, in ons denken en naar buiten
komt door onze mond, door onze woorden.
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Soms komt het voor (je komt dat ook tegen in de pastorale praktijk)
dat mensen jaren gebukt gaan onder een verkeerde voorstelling van
zaken door anderen. Wat een verdriet en wat een gevaar is er op het
terrein van ons spreken! De Spreukendichter zegt niet voor niets: ‘Een
knots en een zwaard en een scherpe pijl, zo is iemand die als valse
getuige optreedt tegen zijn naaste’ (Spr. 25:18). Als een knots
waarmee je in één slag een ander kunt doden, als een zwaard waarmee
je hart en ziel kunt doorboren of als een pijl die zelfs van verre nog
zijn slachtoffer weet te raken, zó is een valse getuige tegen z’n naaste.
In Israël was het zo dat de getuigen-aanklagers (dus degenen die
zeiden dat ze de beklaagde de moord of overval hadden zien plegen)
bij de voltrekking van het vonnis de eerste steen moesten werpen.
Daarom zegt Jezus wanneer een op overspel betrapte vrouw bij Hem
gebracht is:
‘Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar’
(Johannes 8:7). Dat wil dus zeggen: wie durft er nu verder te gaan dan
alleen die aanklagende woorden? Er is natuurlijk heel wat meer moed
nodig om een steen op te pakken en iemand daarmee te doden dan om
maar wat praatjes rond te strooien.
Wanneer in het oude Israël een valse getuige werd ontmaskerd, dan
kreeg deze de straf die anders de aangeklaagde zou hebben gekregen.
Kijk, dan word je wel wat voorzichtiger met je woorden. Je moet dus
die ander ontzien door de waarheid te spreken of door te zwijgen.
Waarachtig zijn en doen
In dit gebod gaat het dus allereerst om de veiligheid van ons leven
door rechtszekerheid. Als mensen zelfs voor de rechtbank geen
waarheid meer spreken, dan gaat onze rechtszekerheid er aan. Dan
wordt de rechtsbetrachting, zoals in Jesaja 5:7 staat,
rechtsverkrachting. Dan zijn we nergens meer.
Ik denk dat dit de kern is van het negende gebod, het beginsel om
waarachtig te zijn en waarheid te spreken.
Maar wat is het moeilijk om waarachtig te zijn, om heel te zijn. Dat
staat er nu wel, maar o, wat valt dat tegen. Om met mijn hele hart
consequent dezelfde te zijn, vind ik één van de moeilijkste dingen.
Omdat je de ene keer deze pet op hebt en de andere keer weer die pet.
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Dan praten de mensen weer zus tegen je en dan weer zo. Herkent u
dat? Zijn we eerlijk en in elke situatie dezelfde? Soms zeg ik wel eens
tegen mezelf: Je moet maar eens wat meer je mond houden, dan heb je
ook niet zoveel problemen.
Het negende gebod roept ons op om waarachtig te zijn en waarheid te
spreken. Dat heeft een brede en diepe uitwerking nodig in het
dagelijks leven. Ik geloof dat dit gebod het hele veld van ons spreken
bestrijkt, ons spreken over en ons omgaan met andere mensen. Het
gaat om de vraag of we wel betrouwbaar zijn, of we op elkaar aan
kunnen. Betekenen onze woorden ook wat ze zeggen? Is de invulling
van onze begrippen gelijk?
De apostel Jakobus zegt het heel puntig als hij schrijft: ‘Onze tong is
als een klein vlammetje dat een heel bos in brand kan steken’ (Jak.
3:5-6). Voelt u aan wat daarmee bedoeld wordt? Niets is zo gevaarlijk
als ongecontroleerd spreken.
‘Met ons spreken’, zegt Jakobus, ‘zegenen we de Here’. We staan in
de samenkomst met de handen omhoog en we zijn in staat om de
mens (die naar Zijn beeld geschapen is) te vloeken, omdat hij niet doet
wat wij vinden dat hij zou moeten doen. In de samenkomst kunnen we
de Here omhoog praten, ‘ophemelen’ en vloeken is in deze context
een mens omlaag halen, dood praten. We kunnen met onze woorden
grandioos mooie, maar tegelijkertijd ook geweldig funeste dingen
doen. Zegenen en vervloeken, opbouwen en afbreken, genezen en
schenden, strelen en striemen, iemand opheffen en iemand neerhalen,
iemand maken en iemand breken. En aan de mooie, maar ook aan de
volslagen verkeerde mogelijkheden van ons spreken herinnert ons het
negende gebod.
Zou een christen daaraan voorbij kunnen gaan? Is dit, wanneer je de
Heilige Geest ontvangen hebt, niet meer nodig hebt om te weten?
Waarom schrijven de apostelen Paulus en Petrus juist aan de
gelovigen over de mond, over het spreken?
Wij moeten ons realiseren dat wij, mensen, bedoeld waren om Gods
sprekende evenbeeld te zijn. Om sprekend op God te lijken.
Wat heeft God bedoeld met de tong? Daarmee kunnen we contacten
leggen. Je kunt met je tong een ander bemoedigen. Je kunt het
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gedachteleven van die ander opfleuren. Je kunt met je tong een ander
vertellen van God. Maar het gebruik van onze tong is op een
ontstellende manier gedevalueerd door de zonde.
Nu kan je natuurlijk overal de duivel wel de schuld van geven, maar
dat vind ik in dit verband toch iets te makkelijk.
Devaluatie
Wat wordt er onder mensen veel gekletst, gelogen, geroddeld en
zinloos gezwamd. Vroeger ging het misschien stiekem maar vandaag
meer en meer openlijk. Luister maar eens naar de radio. Dat deed ik
deze week ook en ik schrok me wezenloos wat daar allemaal gezegd
werd. Ik dacht: Is dat nog Nederlands?
Wat zijn er veel lege praatjes en holle verhalen. Het is één ding om
iemand aan te horen en te denken: Tjongejonge, wat een leeg verhaal.
Maar het is een ander ding om te luisteren naar wat je zelf hebt gezegd
wanneer iemand ongemerkt jouw gepraat met een cassetterecorder zou
opnemen.
Wat is er ook veel negatief gepraat over anderen. En wat te denken
van de onbarmhartige opschepperij over jezelf. Wat zijn we listig in
het vinden van wegen om onszelf zo goed mogelijk naar voren te
schuiven, wat bijna altijd ten koste van de ander gaat. Telkens zijn we
geneigd om met ons spreken zo te manoeuvreren dat die ander
langzaam uit het licht verdwijnt zodat wij er zelf in kunnen staan.
Worden wij niet dagelijks bedrogen waar we zelf bijstaan? Het
medium van de reclame gaat ons daar dagelijks in voor.
Denkt u dat gelovige mensen daaraan ontkomen? Je zult een zaak
hebben, je zult boter verkopen en dan zeggen dat moeder door het
gebruik van jouw boter erg veel op dochter gaat lijken. Nou ja, ik
noem maar wat.
Ik luister wel eens naar politieke praatjes op de radio. Wat een
gegoochel met woorden, wat een gezwollen taal. Er komt geen eind
aan: geklets, geroddel, gedraai, gelieg, gezeur.
We hebben onze stem toch gekregen om er iets goeds mee te zeggen,
om iets te zeggen wat heelt, wat opbouwt en wat harmonie brengt!
Ik geloof ook dat je soms met je stem finaal tegen die kletspraat in
moet gaan.
243

Ik ken iemand in mijn nabije omgeving die het volgende deed. Zij had
een tante die nogal graag verhalen over anderen vertelde. Op een
zeker moment, toen die tante daar weer mee bezig was, noemde ze die
tante bij de naam en zei: ‘Nu moet u hiermee stoppen, anders ga ik
weg’. Kijk, dat bedoel ik, soms moet je dat gewoon doen.
Ik had het er pas nog met een collega over. Die vertelde: ‘Weet je wat
ik doe? Er werd eens een vreselijk verhaal over een arts uitgesproken
dat niet eens waar was. Als ik zoiets hoor, dan zeg ik: ‘Dat is niet
waar’. Ik dacht: ‘Amen’. Dat is het negende gebod. Dat moet je
gewoon zeggen.
Weet u wat het moeilijkste is? Het moeilijkste is vrome kletspraat.
‘Wat jammer hè, dat jullie kinderen toch zo’n moeite hebben met
leren. Ja, bij de onze gaat het vanzelf. Dat is toch zo een zegen. En je
man ziet er ook al zo slecht uit. Kan hij het wel aan op zijn werk? De
Heer helpt ons zo geweldig in ons werk!’ Hoe vaak horen we of doen
we mee aan dit soort kletspraat, dooddoeners, nietszeggende
stichtelijkheden en vrome leugens? Het negende gebod wil ons
daarvoor behoeden.
Had u dat nu gedacht, toen ik begon met Exodus 20? Had u dat
erachter gezocht? Ze zeggen wel eens van predikers, dat de meeste
preken over een ander gaan. In dit geval niet. Deze preek gaat over mij
en over mijn woorden en voor het gemak betrek ik u er ook bij. Het
gaat over het spreken van u, jou en mij. Daar gaan we de volgende
keer mee verder.
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23.

HET TIENDE GEBOD

Exodus 20:17
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws
naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch
zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Deuteronomium 5:21
En gij zult niet begeren uws naasten vrouw, gij zult uw zinnen niet
zetten op uws naasten huis, noch op zijn akker, noch op zijn
dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, noch op iets, dat
van uw naaste is.
Romeinen 7:5-8:4
Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die
door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht
te dragen; maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar,
die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des
Geestes en niet in de oude staat der letter.
Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou
de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook
van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet
zei: gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de
zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde
dood.
Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon
de zonde te leven, maar ik begon te sterven, en het gebod dat ten leven
moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn; want de zonde heeft
uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood.
Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en
goed.
Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde
heeft, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood
bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod.
Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees,
verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik
doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik.
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Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is.
Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed
woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede
uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar
wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat
ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij
woont.
Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade
bij mij aanwezig; want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de
wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert
tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van
de wet der zonde, die in mijn leden is.
Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! Derhalve ben ik zelf
met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees
aan de wet der zonde.
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.
Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus
vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet
vermocht, omdat zij zwak was door het vlees; God heeft, door zijn
eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om
de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet
vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch
naar de Geest.
Samenvatting?
Het is een schitterende brief van Paulus, prachtig om te lezen,
dogmatiek van de bovenste plank. Niet dat het eenvoudig is. De
apostel Petrus zegt terecht dat Paulus moeilijke zinnen maakt, hoewel
hij er zelf ook wat van kan.
Het gaat in deze preek over het tiende gebod, waarin God zegt: Gij
zult niet begeren uws naasten huis, uws naasten vrouw, uws naasten
akker, uws naasten os, ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Zo op het eerste gezicht lijkt het of dit gebod een samenvatting is van
het zevende en het achtste gebod: gij zult niet echtbreken en gij zult
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niet stelen, want daar gaat het immers ook over je vrouw en over je
bezit.
Is dit nu een herhaling waarmee alles nog eens duidelijk en precies
wordt omschreven? Is het zo dat de Here God, toen Hij Mozes de wet
gaf, als het ware dacht: Nu zal Ik er nog een paar flinke strepen onder
zetten zodat ze precies weten waarover het gaat?
Waarover gaat het dan in het tiende gebod? Welnu, de herhaling van
de woorden geeft altijd (ook in onze Nederlandse taal) nadruk aan.
Dat is in dit gebod ook zo. Al worden er verschillende aspecten
genoemd waarnaar begeren kan uitgaan, het gaat in wezen hierom: gij
zult niet begeren wat van uw naaste is.
In de uitleg van het zevende gebod (gij zult niet echtbreken) heb ik
geprobeerd duidelijk te maken dat het daar niet alleen gaat om de daad
van echtbreuk, maar dat ook al het kijken naar een vrouw om haar te
begeren, veroordeeld wordt. Deze woorden van de Here Jezus
Christus (Matt. 5:28) zijn daarbij voluit van toepassing. Ik heb
woorden van deze strekking gezegd: de geboden van het oude
testament waren zwaar, maar de woorden van Jezus gaan dieper.
Bij het achtste gebod heb ik geprobeerd uit te leggen dat het daar niet
louter gaat om grove diefstal, maar om de geldzucht die de wortel is
van alle kwaad (1 Tim. 6:10). Wat is geldzucht anders dan begeerte
naar geld?
Geoorloofde verlangens
Toch is het niet juist om dit tiende gebod in te korten tot: gij zult niet
begeren, punt uit. Want er volgt iets. Het gaat hier over het begeren
van iets dat aan een ander toebehoort. Begeren in de zin van verlangen
(en dat is toch wel essentieel) is op zichzelf genomen niet verkeerd.
Wij begeren allemaal en niet zo af en toe eens, maar voortdurend. De
een heeft een enorme verlanglijst en de ander heeft een klein lijstje,
maar er is niemand die niet iets te wensen heeft. Persoonlijk denk ik
wel eens, als ik om me heen kijk: Kan het niet wat soberder? Is het,
gelet op de totaliteit van de wereld, inderdaad wijs om zo met de
schepping om te gaan als wij doen?
Maar verlangens hebben we allemaal wel. Is het dan verkeerd om iets
te begeren, te verlangen? Is het verkeerd om een goede baan te willen
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krijgen of is het verkeerd van een jonge vrouw om moeder te willen
worden? Is alle begeren zonde? Nee, dat zeker niet. Misschien zou je
zelfs moeten zeggen dat begeren zo eigen is aan het menselijk leven
dat je dit begrip moet onderscheiden.
Het hele menselijk verkeer bestaat daaruit dat de een zoekt wat de
ander heeft, wat we sterk tot uiting zien komen in het handelsverkeer.
Zolang er mensen waren, hebben zij dingen geruild en is er gehandeld.
Wie vroeger graan verbouwde, had verlangen naar wat het vee van
zijn buurman opbracht: de boter en kaas op zijn boterham. En een
veeboer kon weer niet zonder brood leven.
Er is wel degelijk een geoorloofd begeren, een geoorloofd verlangen.
Een kind begeert om te eten, want als hij niet eet, sterft hij. Dat is een
natuurlijk begeren, een natuurlijk verlangen. Een man verlangt naar
een vrouw en andersom. En een mens mag zichzelf ontwikkelen om
vooruit te komen en te krijgen wat je nog niet hebt.
In heel ons leven zit een zekere vorm van begeren. Het is onze cultuur,
ons menselijk leven om te verlangen naar groei, naar vooruitgang.
Onthechten
Nu zijn er mensen die zeggen dat je helemaal niet mag begeren.
Boeddhisten bijvoorbeeld. Zij vinden dat het verlangen, waar ik over
sprak, in je leven gedood moet worden. Nu zou je kunnen denken:
‘Dat is toch ver van mijn bed?’ Dat heb ik ook lang gedacht, maar het
is helemaal niet meer ver weg; er zijn in mijn kennissenkring mensen
die zich bekeerd hebben tot het boeddhisme, terwijl zij vroeger tot een
christelijke kerk behoorden...
Het boeddhisme leert dat een mens zich moet onthechten. Ont-hechten
wil zeggen dat je nergens meer aan vast moet zitten, dat je nergens
meer aan gehecht moet zijn en pas dan, als je helemaal los van alles
gekomen bent, dan ben je ‘geschikt voor het waarlijk zalige leven’.
Maar dat is heidens en onbijbels, want God geeft ons het aardse om te
gebruiken en om te genieten. Men probeert dus in eigen kracht de
volmaaktheid te bereiken door het vernietigen van menselijke
verlangens, een geweldig proces dat dwars tegen de menselijke natuur
ingaat.
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Het einddoel in het boeddhisme is het Nirwana. Daar is elke
levensdrang uitgeblust en elk verlangen gedoofd. U kunt wel
begrijpen wat voor soort mensen je daarvan krijgt.
Zou dat de bedoeling zijn van het tiende gebod? Zou God het daar nu
mee afsluiten? Natuurlijk niet. Ik vraag me trouwens af of het ooit zou
lukken om zonder enig verlangen te leven.
Ik las eens het verhaal van ene Antonius. Later is hij de heilige
Antonius genoemd. Hij leefde ongeveer in de vierde eeuw na Christus
in Egypte en hij ervoer in zijn hart een sterke begeerte, een zekere
zonde die hij wilde ontvluchten. Daarom gaf hij zijn hele bezit weg en
dat was erg veel, omdat hij een kind van rijke ouders was. Hij wilde
zijn begeerte ontvluchten door alles weg te doen.
Hij ging aan de rand van de stad in een armoedig krotje wonen om
daar de volmaaktheid te bereiken. Maar dat viel tegen! Want hij was
nu wel alleen en hij had geen aards bezit meer om zich heen, maar zijn
gedachten en zijn verlangens kon hij niet het zwijgen opleggen. Wat
in zijn hoofd zat, had hij natuurlijk gewoon meegenomen.
Daar aan de rand van de stad kreeg hij ’s nachts afschuwelijke
gedachten en verschrikkelijke dromen, dromen die enorm beheerst
werden door wat hij overdag verlangde. Daarom dacht de heilige
Antonius: ‘Ik moet verder weg, het is hier ook niet goed, ik zit nog te
dicht bij al die mensen’, en hij ging de woestijn in. Uiteindelijk kwam
hij terecht in de grafspelonken, van alles en iedereen verlaten. Daar bij
de doden wilde hij ook zijn gedachten doden. Maar hoe hij ook zijn
best deed, hij kon zijn gedachten niet ontlopen en het gevecht met zijn
begeerte werd zo hevig dat hij helemaal vastliep. Antonius kwam van
kwaad tot erger want hij nam zichzelf mee, waarheen hij ook ging.
Onderscheid
Je kunt geen streep door jezelf halen. We blijven mens met onze
begeerten en verlangens zolang we leven. Maar, zoals gezegd, er staat
in het tiende gebod niet ‘gij zult niet begeren’, maar het gaat om het
begeren van iets dat van je naaste is.
U hoort mij nogal eens zeggen: dit woord in de bijbel zouden we ook
zo of zo kunnen vertalen. Soms geeft dat een helder inzicht als zo’n
woord inderdaad in het Grieks of Hebreeuws op een bepaalde manier
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gebruikt wordt. Maar het begrip ‘begeren’ wordt zowel in het Oude
als Nieuwe Testament door elkaar heen gebruikt in positieve en
negatieve zin. Je kunt goede en slechte begeerten hebben. Hetzelfde
woord dat in de mond van de Here Jezus iets afwijst, wordt door
Paulus gebruikt als hij zegt dat je mag streven, begeren naar het ambt
van oudste en naar geestelijke gaven. Je kunt dus niet op de taal
afgaan om het onderscheid eens even duidelijk te maken.
Het begrip dat hier in het Oude Testament met begeren is vertaald,
zouden we nauwkeuriger kunnen weergeven met: gij zult uw zinnen
niet zetten op het huis van uw broeder of uw naaste.
Hebt u, heb jij wel eens ergens je zinnen op gezet? Dan kom je ergens
en dan denk je: ‘Tjongejonge wat een prachthuis! Marmeren vloer,
vloerverwarming, schitterend, het is helemaal af!’ Of je ontmoet
ergens een vrouw en je denkt: ‘Dat is ze nou!’ Je bent wel getrouwd
maar toch: ‘Dat is ze helemaal, daar heb ik nou al die jaren naar
gezocht!’ Natuurlijk dwaasheid, maar je denkt het toch.
Of wanneer je wat jonger bent en je ziet daar zo’n te gekke scooter!
Prachtig gestroomlijnd, als jij toch eens zo’n ding had! ‘Ik wil dat ook
wel’, denk je dan, ‘maar hoe moet ik dat van mijn krantenwijkje voor
elkaar krijgen?’
Gij zult niet begeren uws naasten scooter... Gij zult uw zinnen niet
zetten op het huis van uw naaste...
Dat kan de wet nu wel zeggen, maar als die naaste nu rijk is en jij bent
arm? Je ploetert maar en je ploetert maar... Je moet botje bij botje
leggen en het wil allemaal niet zo lukken...
Er zijn mensen bij wie dat zo is. Er zijn mensen die zo hun best doen
in het leven, die het allemaal zo goed proberen, maar het breekt ze bij
de handen af. En een ander doet er niets voor en huppekee, weer een
nieuw huis en hopsa, weer een nieuwe BMW... je zult er maar naast
wonen of zo iemand in je kennissenkring hebben.
Het is niet een gebod dat erg ver van ons weg ligt. Gij zult uw zinnen
niet zetten op de vrouw van uw naaste, op het huis van uw naaste. Als
je je zinnen ergens op zet, ben je er op uit om te bemachtigen wat je
verlangt. Er kan natuurlijk wel eens zo’n gedachte bij ons binnen
komen. Elk mens heeft begeerlijke gedachten die je zomaar in de
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houdgreep kunnen nemen en waar je dan toch mee verder moet. Ik
loop inmiddels te lang mee om te denken dat dat alleen maar bij mij
het geval is. Wij kunnen besprongen worden door begeerlijke
gedachten van allerlei aard. Dan gaat het erom: wat doen we ermee?
Als je je zinnen ergens op zet, ga je met die gedachte voort. Je werkt
als het ware in je gedachten al een plan uit om koste wat het kost toe
te happen op het moment dat je krijgen kunt wat je wilt, om toe te
slaan zodra de gelegenheid zich voordoet.
Oorzaak en gevolg
Begeren, hoe werkt dat? Zijn we weerloos, overkomt het ons?
Ik wil u door een voorbeeld duidelijk maken, hoe dat nu werkt. Het is
een heel oud voorbeeld en het staat in Genesis 3:6.
En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en
dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om
daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij
gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.
Let u er eens op welke werkwoorden hier staan. De vrouw zag.
Begeerte begint veelal met onze ogen.
Ze zag dat de boom goed was om van te eten. Wonderlijk, wij begeren
weinig slechte dingen; een oude roestige fiets begeert niemand. Wij
begeren wat goed is, daar gaat ons verlangen naar uit. In dit geval iets
wat goed is om van te eten.
En dat die boom een lust was voor de ogen, daar heb je het volgende
werkwoord. Het wekt je lust op, je lust het graag.
En dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden.
Nu zie je hier drie vormen in begeerte: het zien wordt tot lust, wordt
tot begeerlijkheid en het eindigt met: en zij nam.
Wat is het verschil tussen Eva en de Eva’s van onze tijd? Is er verschil
tussen Adam en de Adammen van nu? Geen enkel, het werkt nog
precies zo als in Genesis 3, maar ook het gevolg functioneert nog
precies zo.
Weet u wat het gevolg was? Het gevolg in het gezin van Adam en Eva
was chaos en dood.
Gaat u eens met mij mee naar een tweede voorbeeld van begeren. Dat
lezen we in Jozua 7:20. Er zijn heel wat voorbeelden te noemen, maar
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deze twee spraken me wel erg aan. Het gaat hier over de situatie van
de nederlaag bij Ai, waar we lezen over ene Achan.
Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben het, die
gezondigd heeft tegen de Here, de God van Israël, want zo en zo heb
ik gehandeld: ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi stuk,
en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud van vijftig sikkelen
gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in
mijn tent in de grond verborgen.
Ziet u het? Onthoudt u dat maar: in Jozua 7 zien we precies hetzelfde
beginsel. Eerst het zien, dan komt de begeerte en tenslotte wordt er
genomen. ‘Je zinnen ergens op zetten’ is een plan maken om, zodra de
gelegenheid zich voordoet, het te nemen. En of dat nu je buurvrouw is
of het huis van een ander of iemands auto, de werkwijze is precies
eender.
Koning David zette zijn zinnen op Bathseba, de vrouw van zijn
trouwe generaal Uria. De naam van Bathseba wordt heel veel
genoemd. Maar ik denk dat we de naam van Uria maar eens veel
moeten gaan noemen. Die was trouw aan God en zijn gebod. David
echter overtrad Gods geboden.
Wat was het gevolg? Wat was het gevolg voor Achan? Dood en
chaos: zijn hele gezin. Wat was het gevolg voor David? Chaos in zijn
familie en de dood van het kindje. Wat is het gevolg van begeerte?
Wat is het gevolg van zien, lust, begeren en nemen? Chaos en dood.
Samengevat kan je hier zeggen: wie zijn zinnen zet op het bezit of op
de vrouw van zijn naaste, kan zijn handen niet thuishouden en wil met
voorbedachte rade nemen wat hij nemen kan.
In het tiende gebod wordt niet alleen maar naar de daad gekeken
(trouwens, in geen enkel gebod), maar God ziet ons onstuimige,
begerige hart.
Dit gebod is dus geen herhaling maar een verdieping van alle eerdere
geboden. Het gaat in de tien geboden om je hart.
Geen wet meer nodig?
We moeten de Tien Woorden, die de Here aan Mozes gaf, ook niet
zien als een verzameling losse spreuken; ze vormen een geheel.
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Ik geloof werkelijk dat, omdat God niet veranderd is, deze Tien
Woorden nog steeds zijn wil zijn. Ook voor een christen.
De wet is voor nieuwtestamentische gelovigen geen heilsweg meer. Ik
heb dat meerdere keren in de prediking naar voren laten komen. Maar
deze Tien Woorden zijn voor ons wel degelijk de levensnorm.
Paulus laat in de Romeinenbrief duidelijk weten dat gelovige mensen,
christenen, bevrijd zijn van de vloek en van het juk van de wet, maar
daarmee zegt hij niet dat de wet zelf een vloek is en dat de wet zelf
een juk is. Jezus zegt Zelf, als je dat zou vergelijken, ‘Mijn geboden
zijn niet zwaar’. Voor discipelen zijn de geboden niet zwaar. En
Paulus noemt de wet heilig, rechtvaardig en goed.
De werkelijke ellende huist in ons hart. Leest u Rom. 7:8-11 nog maar
eens na. Maar Gode zij dank (en het is geweldig dat dat er ook staat),
voor wie in Christus een nieuwe schepping is, is er ook een nieuwe
verhouding tot de wet. De wet is geen programma met zweepslagen
voor slaven, maar een tiental leefregels voor de vrije kinderen van
God.
Ik zou het zo willen zeggen: zoals een vis geniet van het water en een
vogel zich vrij kan bewegen in de lucht, zo zijn Gods kinderen in hun
element wanneer ze leven naar Gods geboden door de Heilige Geest.
Ik heb op vele manieren geprobeerd duidelijk te maken dat ik er diep
van overtuigd ben, dat een wedergeboren christen deze woorden van
God niet naast zich neer mag leggen en net doen of hij erboven staat.
Verdieping
In het leven met God gaat het niet allereerst om wat je voelt, om wat
er bij ons van binnen gebeurt, het gaat erom om wat we doen. Maar
ook om wat we doen met wat we voelen. Daar moet je eens over
nadenken.
Het gebod spreekt de daad aan, maar God spreekt met het gebod het
hart aan. Het gaat om wat wij doen met wat wij voelen. Dat blijkt uit
de tien geboden.
In de Tien Woorden gaat het om mijn verhouding tot God en tot mijn
naaste, maar in de eerste plaats om God. Ieder mens heeft eerst te
maken met God maar dan direct ook met zijn medemens.
Het begint met God en de tien geboden zeggen: dien God nu op de
wijze die Hij wil. Laten we geen eigengereide godsdienst gaan
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bedenken, laten wij geen plannen maken hoe wij God naar ons idee
zouden moeten dienen want dat werkt niet. Het is aan God om te
zeggen: Zo zul je Mij dienen.
Hij is een heilig God. Houd zijn Naam hoog, houd zijn dag in ere en
dat werkt ook uit naar mijn naaste. Kom niet aan die ander zijn leven,
zijn huwelijk, zijn bezit en zijn naam. Schaad je naaste niet.
In het verlengde hiervan ligt dan het tiende gebod en dat geeft aan dit
alles een geweldige verdieping.
Het tiende gebod zegt als het ware: je moet ook niet willen dat die
ander schade aan jou ondervindt. Daarom zul je hem of haar ook niet
benadelen. Geef je naaste een goede plaats in je gedachten.
Maar als je nu die strijd van begeerte voelt? Dan moet je bidden dat de
Heilige Geest je weer het zicht geeft op je eigen leven. En bid dat je
persoonlijkheid niet kapot gaat door de begeerte die ons soms
bespringt. Gun die ander levensruimte met zijn vrouw en met zijn
bezit. Wees blij met die ander, daar heeft hij recht op. Omdat hij net
zo mens is als jij dat bent en als ik dat ben.
Verhef je niet boven een ander, dat lees ik in het tiende gebod.
Is dit nu een makkelijk gebod als afsluiting? Moeten wij als we eerlijk
zijn niet toegeven (of zou dat alleen bij mij zo zijn) dat we vaak
verschrikkelijk vervuld zijn van onszelf? Dat onze naaste daar weinig
of geen ruimte kan vinden?
Ik geloof dat dit tiende gebod doorstoot tot de kern van ons leven. Het
legt ons hele gedachteleven open, zodat je je moet afvragen: hoe sta ik
tegenover mijn naaste, hoe denk ik over mijn naaste? En natuurlijk
ook: hoe praat ik over hem, over haar?
‘Ja, maar’, zegt iemand, ‘ik kan toch met mijn gedachten niemand
beschadigen?’
Er is een oud Duits gedicht dat zegt: die Gedanken sind frei
(gedachten zijn vrij), maar God ziet het anders. God weet waar het
begin van onze daden ligt. Uit ons denken komen onze daden voort en
uit zondig begeren komen zondige daden voort. De wereld is er vol
van en er is bewijs te over. Let maar op de chaos en let maar op de
dood in onze directe omgeving of verder weg in de wereld.
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Dit lees je in het tiende gebod: je kunt zo ver niet wegvluchten of je
komt voor de afgrond van je eigen hart te staan. Een hart vol begeerte,
ook verkeerde begeerte.
Het diepst van mijn gedachten
Nu denkt misschien iemand aan het eind van deze preek: ‘Zo, dat
hebben we ook weer gehad: het tiende gebod. Het ging over het hart,
heb ik begrepen. Ik zal eens kijken wat ik er aan doen kan’.
Denkt u er niet te licht over. Ik heb ontdekt in de voorbereiding van
deze prediking dat verkeerde begeerten God verdriet doen en de
naaste schaden.
Ik had laatst een universiteitskrant van de universiteit in Utrecht in
handen en daarin las ik over een jonge doctorandus. Er werd hem van
alles over zijn leven gevraagd en ter afsluiting vroeg men hem: ‘Wat
is nu jouw levensbeginsel? Waar doe jij dit alles voor? Wat drijft je?’
Hij zei toen: ‘Mij drijft de zin uit het gedicht van Willem Kloos: Ik
ben een god in het diepst van mijn gedachten’.
Misschien kent u dat gedicht wel. Het is heel bekend geworden, je
hoort het nogal eens vandaag de dag: ‘Ik ben een god in het diepst van
mijn gedachten’...
De Here Jezus en de apostel Paulus ontdekten in het menselijk hart
iets heel anders, wat ik graag met u wil lezen in Markus 7:21-23.
Want hier gaat het om: wie spreek je tegen? Wie geef je toe?
Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade
overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht,
boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed,
onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en
maken de mens onrein.
Het tiende gebod is een krachtig appèl om je hart aan God te geven.
Mag Hij komen wonen in de binnenkamer van je leven?
God wil niet aan de buitenkant van je levenshuis blijven staan. Hij wil
met zijn Geest doordringen tot je hart, tot de plek waar je gedachten
leven. Hij spreekt ons aan op onze zonden die ons leven van binnenuit
helemaal kunnen ontwrichten.
We kunnen er aan de buitenkant nog zo mooi uit zien, we kunnen het
misschien prachtig voor elkaar hebben: goed gezinnetje, mooi huis,
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fijne auto, alles dik in orde. Maar wanneer er zondige begeerten in ons
hart zijn, is dat werkelijk levensgevaarlijk, dat leert mij het tiende
gebod. Verkeerde begeerten, jaloezie en hoogmoed maken je leven
kapot, jonge mensen! Begeerte en jaloersheid is een vertering van de
beenderen, oudere mensen!
Dit tiende woord roept ons op om Jezus Christus Heer te laten zijn in
je leven, ook als Hij je Heiland al is. Dit gebod roept ons, christenen,
op om Jezus Heer te laten zijn over alle facetten van ons leven. Hij wil
ons uit het diensthuis van onze zondige begeerten bevrijden. Hij is de
Enige die ons kan uitleiden en ons bevrijdend kan herscheppen.

Leer mij naar Uw wil te hand’len,
‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
tot de vrees van Uwe naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen ’t ganse hart naar boven;
’k Zal Uw naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.
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24. EZUS CHRISTUS, DE VERVULLER DER WET
Met twee preken wil ik de serie over de tien geboden gaan afsluiten.
In alle preken over dit onderwerp heb ik geprobeerd om de bedoeling
en de waarde van de Tien Woorden van God te laten zien en wel in het
bijzonder voor de christelijke gemeente, voor hen die de Geest van
God ontvangen hebben. Het ging steeds om de verhouding tussen wet
en evangelie. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat er evangelie (blijde
boodschap) is in Gods geboden en dat er gebod is in het evangelie. Als
we dat kunnen vasthouden, zijn we al een heel eind op weg. Wanneer
we de blijde boodschap ontdekken in de levenswoorden van God voor
mensen en dat er gebod is bij hen die de Geest ontvangen hebben in
het evangelie.
Deze preek heeft als thema: ‘Jezus Christus, de vervuller van de wet’.
Omdat ik geloof dat dit onderwerp behoorlijk ingewikkeld is, vraag ik
hiervoor uw volle aandacht. Om te beginnen lezen we de woorden van
de Here Jezus Zelf in Mattheüs 5. In het bijzonder de verzen 17 en 18
staan ons in deze preek als tekst ten dienste.
Mattheüs 5:17-20
Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden;
Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er
niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn
geschied.
Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo
leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze
doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.
Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan
die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der
hemelen voorzeker niet binnengaan.
Galaten 4:4-5
Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon
uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen,
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die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen
zouden verkrijgen.
Worden wat je bent
De woorden van Jezus die wij lazen uit het evangelie zoals Mattheüs
ons dat heeft gegeven, vormen de overgang naar een nieuw gedeelte in
de bergrede van Jezus. Vlak daarvoor had Hij de zaligsprekingen
uitgesproken: Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk
der hemelen. Zalig die treuren want zij zullen vertroost worden. Zalig
de zachtmoedigen en ga zo maar voort. Bepaald geen zaken waar erg
veel furore voor is in onze wereld. Je zult het in een reclamecampagne
niet winnen met ‘zalig de armen van geest’ en ‘zalig die treuren’ om
wat nog niet in orde is in de wereld waarin wij leven.
Toch beschrijft Jezus juist in die zaligsprekingen wat het is om
christen te zijn. Als dat voor u een vraag is: ‘Wat houdt het christen
zijn nu eigenlijk in?’, lees dan de zaligsprekingen, daar vind je het
antwoord. Een christen is een kind van God, een inwoner van het
Koninkrijk der hemelen en die kun je herkennen. Christenen vertonen
bepaalde kenmerken in hun leven en daarover gaat het in de
zaligsprekingen.
Wij zeggen wel eens: Je moet worden wat je bent. Dat zegt de Here
Jezus in wezen ook als Hij de zaligsprekingen samenvat met de
woorden: ‘Gij zijt het zout der aarde (vers 13) en gij zijt het licht der
wereld’ (vers 14). Als je nu het zout bent van de aarde, wees dan ook
bederfwerend en smaakmakend in deze wereld, dat zijn immers de
typische elementen van zout. En als je het licht der wereld bent, schijn
dan ook in die wereld.
Waarom bent u, ben jij een christen? Misschien ben je een jongen of
een meisje of een volwassene die zich afvraagt: ‘Wat is nu het doel
van mijn bestaan? Waarom ben ik nu op de aarde?’
Dat zegt Jezus in vers 16. Als je christen bent kun je daar het
antwoord lezen: Laat je licht schijnen voor de mensen. Opdat ze uw
goede leer horen? Nee, opdat ze uw goede werken zien en uw Vader,
die in de hemelen is, verheerlijken. Een christen is geroepen om iets
van Gods heerlijkheid zichtbaar te maken zodat anderen de Here God,
onze Vader, gaan verheerlijken. Ons doel moet nooit zijn dat mensen
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ons prijzen, maar dat mensen door wat we doen én zeggen onze
hemelse Vader gaan verheerlijken.
Dat is nog een hele weg. Je kunt daar mee bezig zijn op een manier
dat mensen gemakkelijk jou gaan prijzen. Maar dat is Gods plan met
je leven niet. Of je nu mooi zingt of een goede koster bent of wat je
ook maar doet, Gods plan met het leven van een christen is, dat door
jou heen de mensen de Vader gaan zien. Dat je een wegwijzer, een
richtingwijzer bent en dat je op God wijst met je doen en je laten.
Als dit goed tot je doordringt, komt vanzelf de vraag naar boven: Hoe
moet ik dat dan doen? Dezelfde vraag als in het prachtige boek van
Francis Schaeffer: Hoe zullen wij dan leven? Hoe moet ik zout zijn in
deze wereld vol bederf? En hoe moet ik licht zijn in deze wereld vol
duisternis? In vers 20 lezen we wat Jezus daarvan zegt:
Want Ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is,
meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, dan zult gij het
Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.
Hier staat nu zo’n kernwoord dat het hele christelijke leven samenvat:
gerechtigheid. Daar draait het om in de hele bergrede.
Waaraan herken je werkelijk christelijk leven? Het rechtvaardige
leven waar een christen aan herkend kan worden, wordt door Jezus in
een aantal karakterschetsen uit de praktijk van het dagelijkse leven
uitgetekend. Deze voorbeelden van het dagelijkse leven laten ons de
diepgang en de geestelijke betekenis van de wet zien. Want het gaat
over: gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet
stelen, je zult je eed niet breken en je zult je naaste liefhebben.
En daar, juist op de overgang van de beloften (waar Jezus zegt: Zalig
ben je!) naar de opdracht van de geboden (maar Ik zeg u...), lezen we
dat Jezus is gekomen om de wet te vervullen. Op die as, op dat
kruispunt tussen de zaligsprekingen en de opdracht hoe je als christen
moet leven, in jouw gezin, in jouw school, met jouw vrienden, met
jouw problemen, in jouw moeilijke situatie, daar staat: Ik ben niet
gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
Dat is een centraal gegeven in het christelijk geloof. Dat is de spil van
het christelijk leven waar alles om draait.
Wat zegt Jezus daar dan van?
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Hij spreekt over de twee grote elementen, namelijk over de wet en
over Zichzelf. Dat wil ik eerst eens met u lezen in vers 18. Jezus zegt:
Want voorwaar, Ik zeg u: eer de hemel en de aarde vergaat,
zal er niet één jota (het kleinste Hebreeuwse lettertje) of één tittel (een
klein krasje aan zo’n letter, dus: het kleinste detail) vergaan van de
wet, eer alles zal zijn geschied.
Absoluut
Ik heb wel eens eerder gezegd dat wij moeten oppassen om niet naar
situatie-ethiek af te glijden. Het is verkeerd om de toepassing van
Gods Woord te laten afhangen van de situatie. Ik geloof met mijn hele
hart uit Gods Woord te ontdekken dat er absoluten zijn. We zien hier
duidelijk het principe dat de wet van God absoluut is.
Ik hou niet zo van dat woord ‘absoluut’, want het klinkt zo
onbuigzaam. Je hebt mensen die dat in het dagelijks leven regelmatig
zeggen. ‘Is het zo?’ ‘Ja, absoluut!’
Er is niet zo gek veel absoluut; er zijn heel veel dingen die van alle
kanten bekeken kunnen worden, maar hier zien we dat de wet van God
nooit kan veranderen. De eisen van de wet blijven gelden totdat, zoals
Jezus zegt, de aarde en de hemel voorbijgaan. Daarover lees je in
Openbaringen 20, 21 en 22, het einde der tijden.
De hemel en de aarde zullen niet voorbijgaan voordat elk minuscuul
detail volledig is vervuld. Dat is blijkbaar een heel belangrijke
uitspraak voor Jezus geweest, want Hij vestigt alle aandacht op deze
zin door te beginnen met de woorden: ‘Want voorwaar, Ik zeg u’. In
het Grieks komt dat heel sterk naar voren, doordat woorden aan het
begin van de zin het meest belangrijk zijn.
Begrijpt u de diepgang en de strekking van dit vers? Jezus zegt hier:
De wet, die God heeft vastgelegd en die we in het Oude Testament
lezen, zal samen met alles wat er door de profeten gezegd is, tot in de
kleinste bijzonderheid worden vervuld en dat zal allemaal blijven
gelden totdat de algehele vervulling volbracht is.
Vandaar ook die buitengewoon sterke uitspraak van de apostel Petrus
wanneer hij een oude man geworden is en op het laatst nog twee
brieven aan de gemeente schrijft. Als het daarin gaat over de
verheerlijking van Jezus op de berg, waar Petrus, samen met Jacobus
en Johannes getuige van mocht zijn, dan schrijft hij: Ik was daarbij en
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ik heb zijn heerlijkheid gezien. Maar al zou je dat allemaal niet weten
en niet meegemaakt hebben, let dan op het profetische woord dat zeer
vast is. En hij roept de gemeente op om stil te staan bij de waarde en
kracht van het vaste en zekere profetische woord (2 Petr. 1).
In dat licht spreekt Jezus de woorden van onze tekst. Leest u maar
mee in Matt. 5:17:
Meent niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te
ontbinden: Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te
vervullen.
Hij is dus niet gekomen om het onderwijs van de wet en de profeten te
niet te doen noch om een en ander bij te stellen, maar Jezus zegt ons
dat Hij juist gekomen is om de wet te vervullen. Dat is het doel van
zijn aardse bestaan: om de wet te vervullen, te volbrengen en haar
volmaakt te gehoorzamen.
Dat betekent nogal wat. Dat is een geweldige uitspraak. Ik weet niet of
u er wel eens mee bezig geweest bent om iets van die wet voor elkaar
te krijgen. Dat is toch onmogelijk, daar kunnen wij toch niet aan
voldoen? Als je het ene denkt te kunnen volbrengen, dan ben je bij het
andere alweer gestruikeld. En nu staat hier die geweldige uitspraak
van de Here Jezus, dat heel de wet en al de profeten naar Hem
verwijzen, dat de spits van het Oude Testament gevonden wordt in één
Man, in één Mens: Jezus Christus. Hij zegt daar Zelf dat in Hem alles
de vervulling, de voleinding zal bereiken.
Ik heb er lang over nagedacht of ik het zo mocht zeggen, maar ik zeg
het toch, want het is zo; dit is een van de meest ontzagwekkende
beweringen die ooit door een mens zijn uitgesproken.
Oude Testament onmisbaar
Het is ook heel bijzonder om te zien wat God hier van de wet zegt. Er
zijn vandaag de dag mensen (vooral in onze evangelische kringen) die
zeggen: ‘O, de wet, dat is het Oude Testament, niets meer mee te
maken’.
Dat is een probleem bij ons, dat wij geen zicht hebben op de bedoeling
en de waarde van het Oude Testament voor nieuwtestamentische
geestvervulde gelovigen. Jezus bevestigt met deze woorden de inhoud
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van het Oude Testament als zijnde het Woord van God. Hij drukt zijn
zegel erop, wat trouwens ook wel blijkt uit de vele citaten.
In sommige Amerikaanse bijbels staan de woorden van Jezus rood
afgedrukt, zodat je direct kan lezen wat Hij gezegd heeft, wat zijn
eigen woorden zijn. Als je die woorden gaat lezen en als je gaat
ontdekken hoeveel Hij uit het Oude Testament citeert en ophaalt, zal
je er verbaasd van staan. Jezus haalt dikwijls woorden aan uit de
Psalmen, uit de profeten. Hij kent dat Oude Testament en telkens laat
Hij uit zijn woorden blijken: het is Gods Woord.
Er zijn tegenwoordig mensen die over het Oude Testament spreken als
over ‘Gods oude plakboek’. Zij volgen daarin La Brusagne, (?) een
theoloog die hen daarin is voorgegaan. Zij wijzen in feite daarmee het
gezag van het Oude Testament af en denken dan toch in de Here Jezus
van het Nieuwe Testament te geloven.
Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer iemand niet het
scheppingsverhaal gelooft of al die andere zaken die in het Oude
Testament staan, dit grote problemen zal geven in zijn houding tot de
Here Jezus Christus. Niet dat het Oude Testament makkelijk is, maar
als we niet geloven in Abraham als persoon, als vader van alle
gelovigen en als we menen daar mythen, sagen en volksverhalen te
lezen in plaats van het geïnspireerde Woord van God, waarom zouden
we dan nog wel in de opstanding van Jezus Christus geloven?
Volgens de Here Jezus is het Oude Testament Gods Woord en met
deze woorden drukt Hij daarop het zegel van zijn autoriteit.
De schrijvers van het Oude Testament, zij die de geschiedenissen, de
wet en de profetieën hebben opgeschreven, schreven allen met het oog
op Christus. Dat wisten ze nog niet allemaal. Nog lang niet alles was
hun duidelijk. Maar de inspiratie van de Heilige Geest leidde het zo,
dat wat ze schreven gericht was op Christus en dat is nu ook precies
door de apostel Paulus met kracht gepredikt.
Laten we dat eens opzoeken in de tweede brief aan de Corinthiërs, 2
Cor. 1:17b-20. Het is heel belangrijk en fundamenteel om dit goed te
zien.
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Er is wat kritiek op de apostel Paulus geweest; men vond dat hij zijn
plannen een beetje te lichtvaardig maakte en let nu eens op wat Paulus
antwoordt:
...indien ik plannen maak, doe ik dit dan naar het vlees, zodat
het bij mij tegelijk is: ja ja, en neen neen?
Je zou toch zeggen dat dat over heel gewone, alledaagse dingen gaat.
Maar dan krijg je opeens een heel bijzondere geloofsuitdrukking er
tussen door.
Bij de trouw van God (dat is een soort zweren): ons spreken
tot u is niet: ja en neen! (en nu komt het:) Immers, de Zoon van God,
Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is door ons, door mij,
door Silvanus en door Timotheüs, was niet: ja en neen, maar in Hem
was het: Ja. Want hoevele beloften van God er ook zijn, in Hem is het:
Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.
Eén geheel
Een van de meest opvallende bevestigingen in de bijbel en wel in het
bijzonder waar het gaat om de eenheid van het Oude en het Nieuwe
Testament is de vervulling van de bijbelse profetieën. De beloften van
God wijzen allemaal heen naar die ene Persoon, de Zoon van God,
Jezus Christus.
Als in het Oude Testament zaken voorspeld worden die in het Nieuwe
Testament al vervuld worden, bevestigt dat ons de eenheid van de
Schrift en de autorisatie, de inspiratie van de Heilige Geest.
Betekent dat dat wij geen vragen meer over de bijbel hebben? O zeker
wel, ik heb boeken vol met vragen, maar ik heb ook een boek met
antwoorden. Een glas kan voor de een halfvol zijn terwijl hetzelfde
glas voor de ander halfleeg is, als u begrijpt wat ik bedoel.
Het voert voor deze preek te ver om daar dieper op in te gaan, maar
het is werkelijk prachtig om te zien hoe zowel in het leven, lijden en
sterven als in de opstanding van de Here Jezus vele profetieën in
vervulling gaan. Daarom geloof ik dat wij geen wig mogen drijven
tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Als we het soms moeilijk
hebben met dingen uit het Oude Testament, dan moeten we zoeken
naar antwoorden die God gegeven heeft door zijn Geest in het Nieuwe
Testament. Veel van het Nieuwe Testament kan niet begrepen worden
263

zonder een goed verstaan van het Oude Testament en andersom is het
net zo: veel uit het Oude Testament heeft de vervulling in Christus
nodig.
Nu komen we bij de kernvraag: hoe vervult Jezus Christus de wet?
We gaan nog even terug naar Gal. 4:4 en 5.
Maar toen de volheid des tijds gekomen was (het is nu zo’n
tweeduizend jaar geleden dat op een zeker moment iets gebeurde
waardoor de volheid des tijds is gekomen), heeft God zijn Zoon
uitgezonden, geboren uit een vrouw (in menselijk vlees), geboren
onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij
het recht van zonen zouden verkrijgen.
Hoe vervult Christus de wet? Hij is geboren onder de wet. Hoewel Hij
als Zoon van God in de hemel in al de dingen van de schepping
betrokken was en ver boven die regels van de wet verheven was, Zelf
de ontwerper van de wet geweest is, is Hij toch mens geworden;
Iemand die de wet moest volbrengen.
En Hij deed dat: Jezus gehoorzaamde de geboden van zijn Vader.
Toen Hij hier op aarde wandelde, was Hij ten volle in het gebod van
zijn Vader. Jezus gehoorzaamde de geboden en Hij leerde ook anderen
om die principes van leven lief te krijgen. Hij sprak en spreekt er over
op een wijze, waardoor het aantrekkelijk wordt om God te dienen en
vanuit het oude verbond te begrijpen wie God is.
Ernstige consequentie
Veel mensen in onze tijd hebben geen besef van God omdat zij een
zeer eenzijdig beeld van Hem hebben. Maar Jezus heeft vele malen
uitgelegd wie God werkelijk is. Hij zegt daarbij onomwonden dat, als
het niet zo en zo in je leven is, je het Koninkrijk Gods niet kunt
binnengaan. Dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Jezus was
daarover heel duidelijk. Hij legde de wet uit en leefde er Zelf geheel
en al naar.
Jezus zei: Wie de wet doet en leert, die zal groot zijn in het Koninkrijk
der hemelen (Matt. 5:19). Zou Hij dat gezegd kunnen hebben zonder
het Zelf te doen en zonder het Zelf te leren? Hij is ons erin
voorgegaan.
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Maar nu komt het ontstellende: het was juist dat volledig naar de wil
van God op aarde geleefde leven, dat Jezus aan het kruis bracht.
Op Hemzelf was niets aan te merken. De Farizeeën en
schriftgeleerden hadden valse getuigen nodig om Hem te
beschuldigen. Als Judas inziet dat hij fout gehandeld heeft, schreeuwt
hij het uit: ‘Ik heb onschuldig bloed verraden’.
Jezus kwam om alle gerechtigheid te vervullen. Door zijn komst op
aarde en door zijn doop in de Jordaan verklaarde de Here Jezus Zich
één met ons. Hij identificeerde Zich met ons, met onze zonden. En Hij
die zonder zonde was, is om onze zonden gekruisigd.
Een van de mooiere hoofdstukken uit de bijbel is Jesaja 53, de profetie
van de lijdende knecht des Heren. U moet dat maar eens uitgebreid
lezen, want het is prachtig om te zien hoe deze woorden tot vervulling
zijn gekomen in de Here Jezus Christus. Het is ook heel persoonlijk,
want er staat in vers 6:
De Here heeft ons aller (al mijn) ongerechtigheid op Hem
doen neerkomen en de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.
Waaruit blijkt mijn ongerechtigheid? Waardoor zijn u en ik
strafwaardig voor God? Doordat wij de wet overtreden. Doordat wij
Gods geboden niet volbrengen. Door (om het maar eens direct te
zeggen) onze zonden. Daarvoor kwam Jezus.
Het kruis van Christus kan alleen begrepen worden vanuit de ernst van
de wet van God. Onze Heiland, Christus Jezus, de Zoon van God
onderging het sterven aan het kruis in zijn eigen lichaam. Daarmee
ontving Hij de straf die Gods heilige wet voor de zonden van de
mensen had voorgeschreven.
Volkomen vervulling
We hebben inmiddels wel begrepen uit de bijbel en uit deze preek: de
wet doet de zonde kennen en het oordeel over de zonde is de dood
(Rom. 3). De wet verklaart de hele wereld strafwaardig voor God. Er
is niemand die kan zeggen dat hij de wet heeft volbracht buiten
Christus om, dus de hele wereld staat schuldig voor God. Dan zegt de
Here Jezus: Ik ben gekomen om de wet te vervullen en om de straf te
dragen. Dat is evangelie!
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Een van de manieren waarop de wet vervuld moet worden is dat de
straf op de zonde ten uitvoer moet worden gebracht. Deze straf is de
dood en dat is de reden waarom Jezus stierf.
De lammetjes, die sidderend ten onder gingen als het mes in hun keel
gestoken werd, wezen heen naar het Lam Gods dat sidderend ten
onder ging toen Hij aan het kruis stierf om onze zonden te dragen.
God kan zijn wetten niet versoepelen, terzijde leggen of er een beetje
mee sjoemelen. Als God iets heeft gezegd, gebeurt het ook. En als
God ons onze zonden vergeeft, dan kan dat alleen omdat onze straf in
de dood van Jezus Christus vereffend werd. Prijst God! Als God ons
onze zonden vergeeft, kan dat alleen omdat het Lam van God om die
zonden stierf. Prijs de Heer!
In het heilig leven en in het onschuldige bloed van Jezus (het Lam van
God dat de zonden der wereld wegneemt) heeft Hij de wet aan het
kruis vervuld.
De oudtestamentische offers, alles van de tabernakel, het wasvat, de
ceremoniën, het altaar waar het bloed op gesprengd moest worden en
al wat later de tempeldienst was, dat alles is en wordt in Christus
vervuld. Jezus Christus is de Hogepriester en tegelijk het Offerlam,
het Slachtoffer. Jezus Christus heeft na zijn leven voor de zonde
gegeven te hebben, zijn bloed als het ware als een offer aangeboden
aan de hemel, aan zijn Vader en gezegd: Vader, hier is het offer voor
de zonde van uw schepsel, uw schepping, zodat hiermee de wet is
vervuld (Leest u de Hebreeënbrief er maar op na).
Jezus Christus heeft het op Zich genomen om Gods plan voor de
wereld af te maken. De offerwetten zijn vervuld in Hem, die Zichzelf
voor eens en voor altijd heeft geofferd. Dat was voldoende, een
volkomen verzoening voor alle zonden van elk schepsel dat bestaat,
ooit bestaan heeft of bestaan zal. Die verzoening wordt werkzaam in
geloof, maar is volbracht.
De profetieën kwamen uit toen Jezus was als een lam, dat stil was
voor zijn scheerders.
Veel uit het Oude Testament, uit de wet en de profeten is al vervuld in
de eerste komst van Jezus. Wij zijn mensen op weg naar een
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hemelrijk, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We zijn al ver
over de helft, maar we zijn er nog niet.
Er zijn nog andere dingen die vervuld moeten worden. De bergen
dragen nog geen vrede en op alle heuvels is nog geen heilig recht
zoals Psalm 72 profeteert. De aarde is nog niet vol van zijn glorie.
Wanneer we dat met elkaar zingen, is het profetisch zingen, denk ik
dan. Soms zing ik: de aarde wordt vol van zijn glorie.
Er is nog een hele weg te gaan eer alles zal zijn geschied. Het zou wel
eens kunnen zijn dat het er niet makkelijker op wordt, maar onderweg
naar dat beloofde land roept Jezus ons op om Gods liefde uit te
dragen.
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25. DE LIEFDE ALS VERVULLING VAN DE WET
Joh. 3:16-18
Want alzo lief (Dat woordje ‘alzo’ zou je kunnen samenvatten in twee
elementen, namelijk: op deze wijze en in deze mate, dus we kunnen het
ook zo lezen: Op deze wijze en in die mate...) heeft God de wereld
liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de
wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de
eniggeboren Zoon van God.
Advent is eigenlijk een heel ernstige tijd. We gaan er zo makkelijk aan
voorbij door al dat groen, glitter en goud, maar in feite gaat het om
een ernstige boodschap: de komst van Gods Zoon op aarde. De ernst,
de scherpte daarvan lezen we hier:
Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen
de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken
waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat
niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie
de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat
zij in God verricht zijn.
In 1 Joh. 4 wordt dit verder uitgewerkt. Het is prachtig om te zien dat,
als de apostel oud geworden is, hij dezelfde gedachten, dezelfde
thema’s nog opneemt en in een brief aan de gemeente schrijft.
1 Joh. 4:7-14
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en
een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet
liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods
jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden
heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de
liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft
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liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze
zonden. Geliefden, indien God ons zo (op die wijze en in die mate)
heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand
heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God
in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan
onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van
zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat
de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld.
In Romeinen 13 vinden we een prachtig gedeelte waar de tekst voor
de preek uit genomen is.
Rom. 13:8-10
Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de
ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet
echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet
begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit
woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste
geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
Nu wij aan het eind van de serie preken over de tien geboden gekomen
zijn, is het goed mogelijk dat je toch nog met de vraag blijft zitten:
‘Hoe kan ik nu alles wat ik gehoord heb uit die tien woorden van God
waar maken? Hoe ga ik daarmee verder in mijn leven?’
Het is heel bijzonder als iemand tot de ontdekking komt: ‘Ik ben
klein’. Hoe moet je dan verder met die grote woorden van die
machtige God?
Te veel gevraagd?
Wij leven in een harde wereld, in een wereld die zich steeds minder
aan God gelegen laat liggen. Een wereld die steeds minder met de
geboden van God te maken wil hebben. Een wereld die juist die
essentiële dingen, die God aan Israël heeft geleerd, successievelijk
loslaat, eigen wegen zoekt en eigen wetten maakt. Wij hebben
dagelijks te maken met harde feiten. Soms lopen we aan tegen de
hardheid van mensen en soms sta je verbaasd over de hardheid van je
eigen hart.
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Wat moet je nu beginnen met de geboden van God? Wat moet je doen
met die liefde van Hem, die het toch zo goed bedoeld heeft met de
mensen? Hoe werk je dat uit tussen je collega’s of op school? O ja, in
de gemeente zien we dat nog wel zitten, daar wordt over deze dingen
gepreekt, daar zijn allemaal aardige mensen en bovendien ben je daar
maar een paar uur.
Liefde is de vervulling van de wet, ja hoor, prachtig! Alleen, begin er
maar eens aan! Vroeger dacht ik: Wie goed doet, goed ontmoet. Maar
het lijkt in onze maatschappij veel meer op: Wie goed doet gaat
daaraan ten onder.
Hoe leef je nu goed? Hoe leef je naar de wil van God, naar zijn
geboden? We willen wel, maar de vraag is: kan het wel? Tekenen deze
gedachten niet de gedachtewereld van velen, die het wel met Jezus
willen wagen, maar die helemaal vastlopen op de grote machten en de
grote monden?
Daar sta je dan op maandag: gisteren een fijne dienst gehad, maar nu...
Roept de bijbel ons dan op om naar Gods wil te leven terwijl wij dat
toch niet kunnen? Roept God ons op om dingen te doen die
onmogelijk zijn? Geeft Hij zijn geboden als een juk waar je aan
onderdoor gaat omdat het te zwaar voor je is?
Jezus zegt: ‘Mijn juk is zacht, mijn last is licht’. Hoe zit dat toch?
Kunnen wij wel naar de wil van God leven? Niet dat we het niet
zouden willen, maar eenvoudig omdat het onmogelijk is?
In deze keiharde wereld wordt het straks weer Kerstfeest. Fijn,
Kerstfeest! Even een paar dagen vluchten in de gezelligheid, nergens
aan denken... En de liefde is de vervulling van de wet...
Liefde was het, onuitputtelijk...
Dietrich Bonnhöfer, een Duitse dominee die in het verzet tegen Hitler
zijn eigen leven in de waagschaal heeft gesteld en omkwam door zijn
keuze om rechtvaardig te willen zijn, schreef een indrukwekkend boek
met de titel: ‘Verzet en Overgave’. Ik las daar in een van zijn laatste
gevangenisbrieven:
‘Als de aarde waardig is gekeurd om de mens Jezus Christus te dragen
en als een mens als Jezus heeft geleefd (en hij geloofde dat met heel
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zijn hart), dan en dan alleen heeft het voor ons mensen zin om te
leven’.
Dit werd niet geschreven door iemand die dit als een aardig thema
voor de preek beschouwde, maar door iemand die midden in de strijd
stond, en dit werkelijk als levensthema heeft gekend. Een mens in de
gevangenis, die wist dat er mogelijkerwijs geen zicht meer was op
verder leven.
En deze mens in deze situatie zet de zin van het leven op één persoon,
op Jezus Christus, de vervuller van de wet.
Eigenlijk zegt hij hetzelfde als wat wij gelezen hebben in het
Evangelie naar Johannes: Ergens in Israël is het gebeurd. Daar heeft
Iemand (de eniggeboren Zoon van God) in deze wereld van
vervreemding, vijandschap en duisternis het echte menszijn, het leven
in liefde en trouw, het leven naar Gods geboden, waar gemaakt. Eén
mens: Jezus.
En daar kunnen voor altijd mensen hun hart aan ophalen. Daar kunnen
voor altijd mensen door vernieuwd worden, om op hun eigen wijze en
op hun eigen plaats ook echt mens te zijn. Mens naar Gods beeld,
mens naar Gods bedoeling, mens naar Gods gebod, met alles wat dat
inhoudt en dat is veel. Het houdt liefde in en offer. Geduld met jezelf
en met de mensen om je heen. En geloof in de toekomst van God.
Als je een kind van God geworden bent, zijn dat wezenlijke
elementen. Het geloof in de toekomst van God baseert zich op de
persoon en het werk van Jezus Christus. Toen Jezus in zijn liefde de
wet vervulde, had dat zijn oorsprong in het vaderhart van God. Dat is
eigenlijk wat wij met Kerstfeest gaan vieren.
Goddelijke oplossingen
De vervulling van de wet begon bij Gods liefde in de komst van zijn
Zoon. We hebben gelezen: Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. We hebben niet gelezen:
God heeft een technische oplossing gevonden voor de zonde van de
mensen die voortdurend in opstand tegen Hem kwamen. Nee... God
heeft liefgehad. Daar begint de vervulling der wet.
Je zou het dus eigenlijk zo kunnen zeggen: Wat in God begonnen is
aan wet, is in God opgelost in liefde. En daar mogen wij deel van
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uitmaken! Dat is de ware boodschap van Kerst, losgemaakt van alle
frutsels en fratsels, los van bomen, glitter, goud en liedjes.
Tegenwoordig zingt iedereen kerstliedjes, je houdt het niet voor
mogelijk! Ik heb van de week iemand kerstliedjes horen zingen,
waarvan ik dacht: zou hij wel weten waar hij het over heeft? Hij zong
in het Engels: laten wij het Kerstfeest vieren en toen kwam er zelfs:
laten wij eeuwig het Kerstfeest vieren. Ik dacht: man, je weet helemaal
niet waar het over gaat. Maar ja, het brengt immers geld in het laatje.
Dat is Gods bedoeling helemaal niet. Gods bedoeling met Kerstfeest
is: harten in de hemel, mensen in de hemel, geen geld in het laatje. De
blijde boodschap van de engelen en de herders daar in het veld van
Efratha gaat allereerst over Gods liefde voor ons. Daar wordt geroepen
door de engelen: ‘U is heden de Heiland geboren, de Zaligmaker, de
Here, die je werkelijk gelukkig kan maken’.
En dat evangelie, die blijde boodschap van het Christusfeest, brengt
mensen in beweging. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Laten wij dan
naar Bethlehem gaan om te zien wat ons gezegd is, wat er gebeurd is’.
Ze gingen op weg en zo gaat het nu nog.
Waardig wandelen
De prediking van het heil, van Jezus Christus, loopt telkens weer uit
op de oproep om heilig te leven. Het is één ding om te zeggen: Dit is
wat God voor ons deed en het is een ander ding om te zeggen: Nu
vraagt God ook van ons om wat te doen. Het is één ding om te weten
wat Hij voor ons deed, het is een ander ding om te weten wat Hij door
ons wil doen.
Eerst is daar Gods liefde voor ons, daar begint het mee. Dat roept op
tot liefde van God dóór ons.
Die liefde van God door ons heen laten gaan, dat noemt de apostel
Paulus: ‘waardig de Here te wandelen’ en dat is een mooie gedachte.
Het woord waardig is heel belangrijk. Waardig of onwaardig geeft een
bepaalde norm aan. Iets is het waard of is het niet waard.
Paulus roept ons op om naar de waarde van wat God heeft gegeven te
wandelen, te leven. Als je dan de teksten leest die betrekking hebben
op ‘waardig wandelen’ (o.a. in Efeze 4), dan zie je dat de liefde daar
centraal staat.
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Nu heb ik het niet over lievigheid. De liefde moet soms scherp zijn,
maar nooit met de bedoeling een ander kwaad te doen. Als je een kind
van God geworden bent en je wilt waardig de Here wandelen, dan ben
je geen zachtgekookt eitje geworden, dan loop je niet met je hoofd in
de wolken. Die de Here waardig wandelt, heeft wel degelijk aandacht
voor de mensen en de dingen om hem heen.
Daaraan kun je jezelf ook toetsen. Je kunt je als het ware afvragen:
Loop en wandel ik wel de Here waardig? Dat is waar de apostel ons
ook toe oproept. Hij heeft het voortdurend over dingen die je moet
afleggen en dingen die je moet aandoen in het leven. Is jouw leven
waard het offer van het Christusfeest? Is ons leven het Christusfeest
waardig? Zijn wij bereid om dat werk van God ook door ons heen te
laten gaan?
Nu heeft de Here Jezus Zelf de centrale elementen van dat christelijke
leven dat u en ik geacht worden te leiden, samengevat. Het is frappant,
want dat gaat toch weer over een gebod. Leest u eens met mij mij in
Mattheüs 22:36-40.
Daar was iemand die aan de Here Jezus vroeg: ‘Wat is het grote gebod
van de wet?’ Want daar gaat het natuurlijk om: hoe wandel je, hoe leef
je naar de wil van God? Daar gaat ook bij de Joden om en daarom
vroeg deze Farizeeër:
Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem:
Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met
geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
(Eigenlijk moet je dat zo lezen: Gij zult de Here uw God liefhebben
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand)
Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk,
is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden
hangt de ganse wet en de profeten.
Liefde in plaats van de wet?
Dit is dus wat God van ons vraagt: God liefhebben boven alles en niet
maar een beetje, maar met alles wat in je is en onze naaste als onszelf.
Dat is de hoge eis.
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Vandaar die vraag waar ik mee begon: Kan dat wel? Kun je daar wel
aan voldoen? Stelt God niet een eis die veel te hoog voor ons is?
Vraagt de Here ons iets waar we niet aan kunnen voldoen?
Als we nog eens goed naar dit gebod kijken: God liefhebben boven
alles en onze naaste als ons zelf, dan blijft de vraag: vervangt dan de
liefde het gebod? Stel nu, dat ik mijn best ga doen God lief te hebben,
heb ik dan niets meer met de geboden te maken? Kan iemand zeggen:
‘De liefde is dus het grote gebod, van de andere geboden hoef ik me
verder niets meer aan te trekken’?
Nu komen we vanzelf op hetgeen we gelezen hebben in Romeinen 13,
waaruit blijkt dat Paulus het zo zeker niet bedoeld heeft. Paulus somt
zelfs een aantal geboden op: geen overspel, niet doden, niet stelen.
Paulus zegt: je moet niet begeren en dan vult hij aan (vers 9) ‘en welk
ander gebod er ook zij’. Hij schuift niet ter wille van de liefde de
geboden van tafel, hij zegt niet: ‘We zijn nu een nieuwe gemeente
geworden, we hebben niets meer met dat oude van het Oude
Testament te maken. Wat God vroeger zei, was voor vroeger, da’s
allemaal verleden tijd. We gaan het nu helemaal nieuw doen: de liefde
is alles. Wij zijn de gemeente van de liefde’.
Nee, dat doet hij helemaal niet. Hij noemt de geboden en vult aan:
Met welk ander gebod er ook zij. De geboden die hij hier letterlijk
noemt, zijn de geboden van de intermenselijke relaties. Maar er is ook
nog een gebod van de geestelijke relatie met God. Welk gebod er
verder ook nog is, zegt hij, dat wordt samengevat in dit woord: de
liefde is de vervulling van de wet.
Liefde, de kern van de wet
Paulus geeft dus een samenvatting. Als je de veelheid van de tien
geboden niet kunt onthouden en als je de verscheidenheid van de tien
geboden heel moeilijk vindt, dan kun je dat allemaal in één woord
samenvatten: liefde. Dus als je je afvraagt: ‘Overtreed ik hier een
gebod van God? Welk gebod zou het zijn? Was dat het eerste, het
tweede, het derde, er zijn zoveel preken over geweest, ik weet het niet
meer’.
Als je het niet meer weet, zegt Paulus, dan kun je dat samenvatten in
het woord: liefde.
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Een samenvatting van bijvoorbeeld een boek maakt dat boek zelf niet
overbodig. Het gebeurt heel veel, dat dikke boeken worden
samengevat.
Jonge mensen die Nederlands moeten leren en Duits, Engels en Frans,
kijken altijd graag naar de samenvatting van een boek, dat lezen ze
dan snel even door. Ik weet dat er leerlingen zijn, die liever de
samenvatting lezen om een voldoende voor een vak te halen, dan dat
ze het hele boek lezen.
Maar zo is die samenvatting natuurlijk niet bedoeld. Een samenvatting
is een hulpmiddel om een boek sneller te kunnen overzien en te
kunnen begrijpen waarom het gaat. Als je de samenvatting hebt
gelezen, heb je het boek nog niet gelezen.
Zo is het ook met de liefde. Daar gaat het om in de wet, in Gods wil
voor ons leven. Om liefde tot Hem en om liefde tot elkaar en dat
wordt dan heel concreet gemaakt. Over liefde zijn mooie dingen te
zeggen, je kunt er over zingen en over zwijmelen, je kunt er zachtjes
mee in slaap vallen, maar dan zie je helemaal niet meer wat liefde is.
Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft. Liefde heeft alles met geven te maken. Dat wordt heel
concreet in de bijbel.
Liefde zonder richting is oeverloos. Stel je eens een vrouw voor, die
tegen haar man zegt: ‘Ik hou van jou. Maar niet alleen van jou, ook
van de buurman. En ook van de buurman twee huizen verderop; ik heb
zoveel liefde...’ Is dat liefde? Oeverloze liefde, zonder richting.
Liefde draagt iets exclusiefs in zich. Liefde zegt: Ja en nee. Liefde
zonder richting is een mistige lege zaak. Liefde heeft concrete
geboden nodig, om er richting aan te geven. Daarom heeft God ons de
Tien Woorden gegeven als richtlijnen. Om ons te vertellen hoe de
liefde zich dient te gedragen, om werkelijk liefde in Gods bedoeling te
zijn.
‘Love, love, candlelight... En nu nog een gedicht over liefde...’ Hebt u
dat wel eens op de radio gehoord?
Vaak kost die liefde niet zo veel. Maar de liefde van God kostte Hem
alles.
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Uitgestort in ons hart
De bijbel zegt: Liefde is de vervulling van de wet in die zin, dat ze de
drijvende kracht is die de geboden gehoorzaamt.
Als je liefde van God in je hart hebt, dan leef je naar zijn geboden en
naar zijn wil. Dat is heel direct gezegd en toch geloof ik dat met heel
mijn hart. Waar komt die liefde in je hart dan vandaan? De bijbel geeft
daar antwoord op in Rom. 5:5.
...omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de
Heilige Geest.
Dat leert de bijbel over gelovige mensen.Als je een gelovig mens bent,
als je door wedergeboorte een kind van God geworden bent, dan mag
je, ja dan moet je uit de bijbel weten dat de Geest van God in je woont
en dat daarmee de liefde van God in je woont.
Wat doe je met die liefde van God? Vervangt die liefde de wet?
Augustinus schreef eens: ‘Heb God lief en doe voor de rest wat je
wil’. Dat zegt de bijbel nergens.
Telkens weer lezen we heel praktische geboden en aanwijzingen. Wat
je wel moet doen en wat je niet moet doen. Wat tot het vlees behoort
en wat tot de Geest behoort. Wat bij je keiharde oude zondige mens
behoort en wat bij dat zachte van God behoort, waarmee de wil
gevormd wordt naar de wil van God.
Uit eigen kracht is geen mens in staat om de wet te vervullen. Moet je
ook niet proberen. Dat werkt niet. Evenmin moet je proberen de wet te
vervullen naar eigen idee, naar eigen gedachte. Alleen door Gods
Geest wordt de gelovige christen geïnspireerd om langs de weg van de
liefde de wet van God te vervullen. Paulus noemt dat: leven in de
Geest.
Ik heb als thema van deze preek gekozen: ‘de liefde is de vervulling
van de wet’, maar ik had er net zo goed boven kunnen zetten: ‘het
christelijke leven’ of: ‘leven door de Geest’. Want daar gaat het over.
De wet is vanuit de oude menselijke natuur niet te vervullen en
daarom hebben veel mensen er zo’n moeite mee. Omdat ze proberen
in eigen kracht de wet te volbrengen en dan botsen ze voortdurend
tegen de hardheid van die wet aan. Dan komt het moment dat ze het
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opgeven want het kan niet. En dan heb je de problematiek die ik in het
begin van deze preek genoemd heb.
Waarom lukt dat dan niet vanuit de oude mens? Omdat de wet
geestelijk is en wij vleselijk geboren zijn. Die wet kan alleen vervuld
worden in mensen die door de Heilige Geest zijn vrijgemaakt van de
macht van de zonde en die leven vanuit de Geest. Zulke mensen zullen
de wet van binnenuit vervullen. Dat heb ik een paar keer gelezen want
dat is belangrijk.
Daarom zegt God in de profetie van Ezechiël: Ik zal dat hart van
steen, dat keiharde hart, uit je binnenste verwijderen en Ik zal je een
zacht hart geven, een hart dat gevoelig is om mijn wil te volbrengen
(Ez. 11:19). En, zegt God tegen Israël, Ik zal mijn wetten in uw harten
schrijven (Jer. 31:33).
Eigen kracht
Net zomin als wij ons zelf kunnen bevrijden van de zondemacht, daar
hebben we Jezus voor nodig, net zomin moeten we proberen in eigen
kracht de wet te vervullen. Mensen die dat toch proberen, worden
wettische mensen, formalistische mensen, die letten op de letter van
de wet en voorbijgaan aan de Geest van de wet. Dat zijn de optellers,
de rekenaars!
Mensen die geestelijk zijn, die naar de Geest de wet uitleven, zijn
milde, zachtmoedige mensen. Ze hebben ontdekt hoe hard het eigen
hart is en ze willen leven naar het zachte van de Heilige Geest, die in
ons bewerkt de wil van God te doen.
Als je een kind van God geworden bent, is leven in de Geest geen
voorwaarde. Je kunt niet voorwaardelijk in de Geest leven.
Als je een kind van God geworden bent, dan is het leven in de Geest
een vanzelfsprekendheid. Alleen door het werk van de Heilige Geest
kun je Gods geboden naleven en volbrengen.
De bijbel gaat er van uit dat gelovigen overeenkomstig de Geest leven,
dat wil zeggen dat de liefde voor God en voor mensen voortkomt uit
de inspiratie en de kracht van de Geest. Ik weet heus wel dat dat heel
gebrekkig gaat (bij mij tenminste wel), met vallen en opstaan, met
veel strijd tussen vlees en geest. Maar dat neemt niet weg dat zij die
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bevrijd zijn uit de macht der zonde, onder de leiding van de Heilige
Geest leven. Daar wil ik me naar uitstrekken. Dat ik, die bevrijd ben
van de slavernij van de zonde, niet langer mijn leden stel onder de
zonde maar leef naar de bedoeling van de geboden van God, naar de
liefde van God. De Heilige Geest brengt Gods liefde met Zich mee.
Vrij, om Gods wil te doen
Waar Gods Geest is, daar is vrijheid (2 Cor. 3:17). Dat hoor je vaak
mensen zeggen die menen dat ze niet meer gebonden zijn aan de
geboden van God.
Maar dat is een drogreden, een leugen! Je kunt de bijbel op alle
mogelijke manieren verdraaien.
Waar de Geest is, daar is vrijheid, Amen! Maar wat blijkt uit de
context? Daar is vrijheid om de wil van God te doen in heel concrete
dingen. Vrijheid om Hem lief te hebben en de naaste als jezelf.
Als wij keihard zijn naar de mensen om ons heen, moeten we eerlijk
durven belijden dat de liefde van God niet door ons heen gaat. Dat is
heel wonderlijk: zonder die liefde is het allemaal niets. Je kunt in
tongen spreken, je kunt profeteren, je kunt de taal van engelen hebben,
je kunt je lichaam geven om te worden verbrand, allemaal niets als het
zonder liefde is! Had ik de liefde niet, het baatte mij niet! (1 Cor. 13).
En het gekke is: door de liefde krijgt zelfs een beker koud water,
gegeven aan iemand die dorst heeft, eeuwigheidswaarde.
Dat zijn de woorden van Jezus. Dat is nu de functie van de liefde. Het
is de vervulling van de geboden en verboden in het leven van een
‘driemaal H christen’. Wat ik daarmee bedoel?
Een driemaal H christen is iemand die God dient met hart en hoofd en
handen. Die dient God met heel zijn hart, heel zijn ziel, zijn gevoel is
erbij betrokken en heel zijn verstand. Hij denkt erover na, hij is ermee
bezig in de zin van: niet doden maar dienen, niet echtbreken maar
‘echtbouwen’, elkaar niet aftuigen maar elkaar optuigen zodat er iets
moois van gemaakt wordt in de gemeente van Jezus Christus. Niet
stelen maar delen. Zo wordt de liefde praktisch in de tien geboden.
Tien geboden, Tien Woorden, voor elke vinger een. Daar hebben wij
onze handen vol aan. Mogen ook onze harten er vol van zijn.
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Misschien leeft er bij iemand nu toch nog de gedachte: Ik moet meer
bijbellezen, dan word ik heiliger. Ik moet meer dit en ik moet meer
dat, meer zus en meer zo.
Daarom tenslotte nog dit ter overweging: het gaat niet om het meer
doen, maar het gaat om het meer zijn. Het gaat om het meer worden
wie we in Christus zijn. Zo vervullen we in de liefde de wet.
Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht
verdwijnen.
Wij danken U voor uw Woord. We danken U dat de bijbel uit de
geschiedenis van Israël aan ons is overgeleverd. We danken U,
hemelse Vader, voor de liefde die U ons hebt getoond in het offer van
uw Zoon.
Wij bidden Here, dat wij, wat U voor ons deed, mogen uitwerken door
het werk van de Heilige Geest. Wij bidden of wij U zo mogen behagen
en U waardig mogen wandelen. Geef Here dat deze preken over de
Tien Woorden ons verder mogen brengen in een leven van liefde en
heiliging in Jezus’ naam.
Amen
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