Schriftlezing: Matth. 5:17-20, Fil. 4:1-20, Jak. 1:1218, Tekst: Ex. 20:17, Thema: Niet begeren, wel
verlangen. Zingen: Ps. 62:1 en 5, Ps. 40:4, Ps.
26:1,2 en 3, Ps. 119:86,87 en Ps. 108:1
Hoofdpunten van de preek
God leert ons tevreden te zijn met wat Hij geeft.
1. Niet begeren
In dit gebod komen alle andere geboden in hun
onderling verbond samen.
Het klinkt tegen de achtergrond van de verdeling van
het beloofde land. God geeft iedereen daarin het
zijne… in bruikleen. Hoe gaan we met Gods gaven
om? #dankbaarheid en verantwoordelijkheid.
Dankbaarheid: God deelt Zijn gaven niet lukraak,
maar met liefdevolle Vaderlijke zorg uit.
Verantwoordelijkheid: God geeft ons gaven om mee
te ‘woekeren: #talenten.
Ontevredenheid is des duivels. Zo begon hij en zo is
hij nog altijd bezig. Met een ontevreden hart kunnen
wij God niet loven en staan we machteloos.
Ontevreden zijn en begeren hebben veel met elkaar
te maken. De begeerte is moeder van de zonde en
oma van de dood (Jak. 1:14,15). Niet de daad, maar
de wil maakt ons zondaar (Rom. 7:7).
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Ook dit gebod wil ons bij Christus brengen en
houden. Hij maakt ons vijand van alle zonde, #te
allen tijde, van ganser harte!
2. Wel verlangen
Christus leert ons meer, de HC pakt dat op: de
positieve keerzijde is verlangen om alle
gerechtigheid te doen.
Gerechtigheid = leven, doen, denken, willen, voelen
naar Gods wil en wet. Precies zoals Christus. Zo wil
de HEERE ons zien en daarom geeft Hij ons gaven!
Welke gaven kregen wij? Welke geboden geeft God
ons? Samen vertellen ze hoe het goede leven voor
Gods aangezicht eruitziet!
Christus leert ons om dit leven in de praktijk te
brengen. Niet een beetje, waar het ons uitkomt,
maar helemaal: #alle gerechtigheid.
Een onhaalbare eis? Het goede wat ik wil, dat doe ik
niet… het probleem is niet Gods wet, maar ons hart.
We hebben Christus nodig: Hij zegt blijf in Mij, dan
draagt u veel vrucht.
De vrucht van de Geest. Liefde en dienen.
Liefhebben is een werkwoord. Het uit zich in dienen.
Elkaar, onze naaste binnen en buiten de gemeente.

