10 woorden voor het leven (1) - De toon gezet!
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Lees de Bijbel: Exodus 31,18; 32,15-16; 34,1-4.9.27-29; Leviticus 19,18;
Deuteronomium 4,1-20; 5,22; 6,4-5; 9,9-11; 10,1-5; 26,6-8; Psalm 81,10;
Ezechiël 36,25-27; Hosea 13,4; Matteüs 22,37-40; Hebreeën 9,4.
Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 3 en 25.

Wet en liefde… hoe kunnen die ooit
bij elkaar horen?! Voor ons gevoel
sluiten ze elkaar misschien wel uit,
want liefde laat zich toch niet
dwingen??? Gods wet heeft niets met
gedwongen liefde te maken, maar wel
alles met vrijwillige liefde.

daadkrachtige liefde
Met
niets
minder
dan
een
liefdesverklaring begint de HEER de Tien
Woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u
uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd’.
Zijn liefde voor Israël bewees Hij door het
uit Egypte te bevrijden. Dat Hij zijn volk
vrijmaakt van vreemde machten om het
vervolgens met Hem te laten leven, dát is
waarmee de HEER zich liet typeren. Het
hele Oude Testament door lees je
tientallen verwijzingen naar deze
bevrijdingsactie.
Van die liefde wil de HEER zijn volk
overtuigen. Dat het zou weten dat het de
keus van zijn hart is. Dat Hij in zijn liefde
alles voor zijn volk overheeft. Zodat het
zich door Hem zou laten liefhebben. Zijn
liefde zal leren accepteren en zich door
Hem de echte vrijheid in zal laten
brengen. Daarom zegt de HEER door de
Tien Woorden tien keer: blijf bij Mij, leef
met Mij. Want Ik alleen maak je vrij!
De bevrijding uit Egypte laat zien hoe God
voor Israël is. Die bevrijding is het voorbeeld van de nog geweldigere bevrijding
waar God naar toe heeft gewerkt: de
bevrijding van de slavernij van de zonde,
de duivel en de dood. God heeft zijn liefde
verklaard aan de wereld door in Jezus, zijn
mens geworden Zoon, alles over te
hebben gehad om Bevrijder van mensen

Vraag 92 Hoe luidt de wet van de Heer?
God sprak al deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft
bevrijd…’ [zie Exodus 20,2-17 en Deuteronomium 5:6-21].
Vraag 93 Hoe worden deze tien geboden ingedeeld?
In twee tafels. De eerste leert hoe wij ons tegenover God moeten gedragen; de tweede
wat wij aan onze naaste verplicht zijn.

te zijn. Met die liefde zegt Hij: ‘Kom bij Mij!
Blijf bij Mij! Leef met Mij! Want alleen Ik
maak je voor altijd vrij.’

Tien Woorden ons hart. Dat we ons
werkelijk helemaal aan zijn liefde
overgeven. Hem onze Bevrijder laten zijn
en Hem in zijn liefde vertrouwen.

liefde in 2-voud

Dat Gods verbond (van liefde in 2-voud)
echt zou functioneren, daarvoor nam de
HEER zijn verantwoordelijkheid: beide
platen kregen een plek onder het
verzoendeksel. En door verzoening en
vernieuwing liet Hij het gebeuren. Het
Oude Testament doet uitgebreid verslag
van hoe Israël Gods verbond en liefde
onbeantwoord liet en voor de slavernij en
de dood koos. Op die dwaasheid,
ondankbaarheid en zonde reageerde de
Heer als Israëls Bevrijder. Israël kwam
erachter waar het je brengt als je Gods
liefde afwijst… Maar in zijn genade
beloofde de HEER toen dat Hij zijn volk
zou reinigen én een nieuw hart geven én
zijn Geest zou geven én ervoor zou
zorgen dat zijn volk volgens zijn wetten
zou gaan leven. Door de Zoon en door de
Geest heeft God het zover laten komen…
Reiniging, vernieuwing.

De HEER vraagt met ieder van de Tien
Woorden het hele leven van het volk dat
Hij bevrijdde…
Op twee stenen platen schreef God de
Tien Woorden. Volgens de catechismus
betekent dat, dat op de ene tafel de eerste
vier geboden staan (die gaan over de
liefde tot God) en op de tweede tafel de
laatste zes (die gaan over de liefde tot de
naaste).
Het is maar de vraag of de Tien Woorden
zo over de beide stenen platen zijn
verdeeld. Dat er twee stenen platen waren
zou wel eens kunnen verwijzen naar het
feit dat het ook in Gods verbond om twee
partijen gaat: God en Israël. Voor elk van
de partijen een afschrift van alle tien de
woorden. Gods liefde wil beantwoord
worden. Veelzeggend liet de HEER beide
platen/afschriften bewaren in de ark van
het verbond onder het verzoendeksel.

Door Jezus Christus en de Heilige Geest
klinkt Gods stem nog intenser: Ik ben je
Bevrijder, leef met Mij, want Ik alleen
maak je vrij!

-elijke liefde
De Tien Woorden gaan over ons gedrag.
Maar het zijn geen ‘gedragsregels’. De
HEER is niet uit op een voor-wat-hoortwat-relatie… Hij zoekt met ieder van de

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden
voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 071 - 2000 120 / 06 - 30 42 36 20
e-mail: predikant@cgkleiden.nl
archief van hand-outs: www.cgkleiden.nl

