Zondag 18 augustus 2019

Hartstocht

10 Woorden voor het leven (13)

Heidelbergse catechismus
zondag 44

(eigentijdse weergave door dr. W. Verboom)

113. Wat eist het tiende gebod van

ons?

Dat geen enkele gedachte tegen de
geboden van God in ons opkomt. Dat
we de zonde haten en gerechtigheid
liefhebben.
114. Maar kunnen degenen dit tot

God bekeerd zijn deze geboden
volkomen houden?

Nee; al leven we zo heilig mogelijk, dan
staan we nog maar aan het begin van
een gehoorzaam leven. Toch verlangen
we er wel intens naar om in
overeenstemming met al Gods
geboden te leven.
115. Waarom laat God de Tien

Geboden zo scherp prediken, als we ze
toch niet kunnen houden?

Ten eerste om ons daardoor onze
zondige aard steeds beter te doen
kennen. Dan verlangen we des te meer
naar de vergeving in Christus. Ten
tweede spoort God ons daardoor aan
om te bidden om de Heilige Geest, Die
ons steeds meer vernieuwt naar zijn
beeld. Na dit leven zullen we volmaakt
zijn.

Lees de Bijbel

Genesis
3,6;
Exodus
20,17/
Deuteronomium 5,21; 2 Samuël 11,2; Psalm
32,1-5; Psalm 119,137; Spreuken 4,23;
Matteüs 5,27-30; Matteüs 15,18-19;
Romeinen 3,20;
Romeinen
6,1-14;
Romeinen 7,7; Jakobus 1,13-15; 1
Johannes 4,19.

Een landmijn kan klein zijn en
lang zonder effect ergens
liggen, toch bevat ze een
verwoestende kracht. Zo is ook
verkeerde hartstocht: ze hoeft
maar getriggerd te worden en
ze ontploft. Het laatste van de

Op scherp
Dit gebod lijkt minder direct dan de andere. Tegelijk gaat het verder dan
alleen het doen, het gaat ook om het willen doen.
Begeren is iets aantrekkelijk, mooi vinden... én dat dan ook willen bezitten. En
dan zo dat je je daarvoor in zou kunnen spannen om dat ook te krijgen.
Begeren zet dus aan tot actie. De rechter in ons land zou zeggen: wat er
allemaal voor verlangens in jou huizen, interesseert me niks zolang jij je maar
gedraagt en die begeerte binnen houdt. Al is ook bij ons haat zaaien intussen
strafbaar. Maar de Here God ziet in de verkeerde begeerte al het begin liggen
van het kwaad. Dat maakt dat begeren op zichzelf al kwaad.

Gericht
Soms komen verkeerde begeerten zomaar naar boven… Die zondige neiging,
met al die zondige begeerten, huist in ons hart. En dat alleen al maakt
schuldig bij God. Ook als het ‘nog binnen blijft’. In Romeinen 7,7 zegt Paulus,
dat hij door Gods wet tot inzicht kwam dat begeerte zonde is.
Wat kun je er aan doen dat je zulke verlangens hebt? De Here God bedoelt
niet dat wij mensen worden zonder verlangens en gevoelens. Hij wil juist dat
wij hartstochtelijk leven… met Hem.

Ons hart
We geloven, belijden en vieren Gods hartstochtelijke liefde, zoals Hij die het
meest bewees in Jezus Christus. Beantwoorden wij zijn liefde met onze
hartstochtelijke liefde?
Hartstochtelijk vraagt God in het laatste van de Tien Woorden om het hart
van zijn volk. Als je door het geloof eigendom van de Here Jezus bent
geworden, hoor je helemaal bij Hem, zegt Paulus in Romeinen 6. Het leven
met God begint op het moment dat je opnieuw geboren wordt en Jezus
Christus aanvaardt als je verlosser. Maar het gaat God niet om vergeving
maar om verzoening! Hij vergeeft ons niet alleen onze zonden door Jezus’
sterven, maar laat ons horen bij Hem die uit de dood opstond en het nieuwe
leven liet beginnen. Een nieuw, hartstochtelijk-leven-met-God!
Dat nieuwe leven met God kent strijd… én groei. Groei in het kennen van God
en groei in het volgen van de Here Jezus. Groei dus ook in de strijd tegen de
zonden. De catechismus zegt dat God daarom zijn wet zo scherp (=
nauwkeurig) laat prediken. Zodat wij groeien in het kennen van onze
zonden… om dan nog sterker te verlangen naar de vergeving en de
gerechtigheid van Christus. Dus zo steeds meer leren beseffen dat we ook
voor het nieuwe leven met God helemaal van Jezus Christus afhankelijk zijn.
Daarbij mogen wij bidden om de genade van de Heilige Geest! (HC) Dat Hij
ons steeds meer laat lijken op de Here Jezus. En wij vol hartstocht leven…
voor God die als eerste ons zo hartstochtelijk heeft liefgehad.

Tien Woorden richt zich tegen
verkeerde hartstocht, als oorzaak
van veel zonden.
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