zondag 17 februari 2019

Een Godsgeschenk!
10 Woorden voor het leven (9)

Heidelbergse catechismus
zondag 39
104. Wat wil God in het vijfde

gebod?

Dat we onze ouders liefhebben en
eren, hen trouw zijn en
gehoorzamen en geduld met hen
hebben. Dat geldt ook voor
anderen die God over ons stelt.

Bijbelgedeelten
Exodus 20,12/Deuteronomium 5,16;
Leviticus 19,3; Deuteronomium 6,1-9;
Spreuken 19,26; Matteüs 22,21; Lucas
2,49-52; Handelingen 4,19; Romeinen
13,1-7; Efeziërs 6,1-9; Kolossenzen
3,20-24; 1 Petrus 2,13-25; 1 Petrus
5,1-7.

Gods belofte van een lang leven:

Deuteronomium 4,39-40; 5,33; 30,1720; 32,45-47; Psalm 91,16; Spreuken
3,1-2; Efeziërs 6,2-3; 1 Timoteüs 4,8.

Kinderen én ouders zijn voor
elkaar een Godsgeschenk.
Dat is nog sterker dan een
‘bloedband’. God wil in de
relatie van ouders en
kinderen betrokken blijven.
Wat de HEER van
kinderen vraagt
In het vijfde van de Tien Woorden
laat God merken dat Híj de band
tussen ouders en kinderen heeft
gelegd. Het gaat hierbij dus het
niet alleen maar om gezag. Het
heeft direct met God te maken.
God gaf Israël zijn geboden, - zodat
ze in de vrijheid die Hij hun
gegeven had, Hem zouden dienen
en gehoorzamen! Met het vijfde
gebod zegt God dus, dat Hij zo
gediend wil worden door ouders én
kinderen.

Als de Heer naar ouders kijkt, ziet Hij tegelijk ook hun kinderen. God geeft de
ouders aan hun kinderen om hen groot te brengen… om met Hem te leven.
Daarom gebiedt God kinderen hun ouders te eren.
Ouders zijn een Godsgeschenk. Daarom alleen al heb je ze met respect te
behandelen en hun te gehoorzamen, ook als ze je in je opvoeding
terechtwijzen of straffen. Je ouders, blijven je ouders, - hoe oud je ook wordt.
Er zijn wél grenzen aan dit gebod. Gods wil en bedoeling gaat bóven de wil en
bedoeling van ouders. Je ouders eren betekent niet dat ouders misbruik van
je mogen maken, - lichamelijk of geestelijk.
In de Bijbel merk je dat ook het gezag van bijv. de overheid een instelling van
God is. En ook dat God aan de oudsten in de gemeente een bijzonder gezag
geeft (vb. 1 Petrus 5,5).

Wat de HEER van ouders vraagt
De kerntaak van een ouder staat in Deuteronomium 6: prent Gods geboden,
in bij je kinderen. Oftewel: dat het leven alleen de moeite waard is als je leeft
met God.
Je leert je kinderen deel uit te maken van de maatschappij door ze op te
voeden tot zelfstandigheid. Daarbij het beste voor hen zoeken doe je als je
beseft dat je ze mag opvoeden als kinderen die bij God horen! Denk aan de
doop en aan wat de Heer Jezus zei: ‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze
niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij’.
Onze kinderen hebben een eeuwige toekomst. Het gaat in hun opvoeding
erom waar zij die toekomst doorbrengen. Daarom moeten ouders een goed
voorbeeld geven. Zelf de Heer het meest liefhebben en zó hun kinderen
opvoeden.
Ook vanuit dit perspectief heeft het vijfde gebod iets te zeggen voor
gezagsrelaties in de maatschappij en in de kerk (ook oudsten worden
vermaand; vgl. 1 Petrus 5).

Wat de HEER aan ouders en kinderen belooft
Het houden van Gods geboden loont! Het gaat in dit gebod niet om gezag op
zich maar om het samen dienen van God. Dáárin ligt blijvende zegen. Het
betekent niet dat wie zijn ouders eert, automatisch lang op aarde leeft. Maar
dit mag je zeker verwachten: ‘het nut van een vroom leven is grenzeloos,
omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal’, 1
Timoteüs 4,8.
Dát is het. Leven met God door het geloof in Christus lóónt. Zulk leven is
echt eindeloos!
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