Schriftlezing: Gen. 4:1-16, Gen. 6:1-7, Matth. 5:2126. Tekst: Ex. 20:13. Thema: Elk leven is God heilig.
Zingen: Ps. 139:7,8 en 9, Ps. 56:6, Ps. 104:15 en
17, Ps. 31:11 en 12, Ps. 138:4
Hoofdpunten van de preek
Ieder leven is God heilig en wordt daarom door Hem
in bescherming genomen.
Leven
Elk leven is een wonder. Niemand kan het maken of
vasthouden, alleen God. Hij schiep ons leven naar
Zijn beeld, bijna goddelijk (Psalm 8).
Ook na de zondeval wil God het leven en acht Hij al
het (menselijk) leven beschermwaardig. Niemand is
ongewenst.
Doden [v&a 105]
De uitleg brengt ons eerst bij onze naaste. Hoe
denken we over de ander? God weet of ik hem/haar
kwets met mijn gevoelens en meer!

Dit gebod brengt ons ook bij onszelf. Past ons
zelfbeeld bij het Gods-beeld? Begin daar en kijk dan
naar jezelf en neem verantwoording.
Radicaal [v&a 106]
In elk mens gaat een moordenaar schuil. Hoe komt
iemand zover? Meer dan alle psychologische en
situationele verklaringen geldt de geestelijke: ons
hart is dodelijker dan enig ding (Jer. 17:9).
Oorzaak? De zonde. Daarom volgt op Gen. 3 het
zwarte hoofdstuk 4 met Kaïn en Lamech: het
gedachtespinsel van de mens is enkel slecht (Gen.
6:5, Rom. 3:9-20).
Wij zijn niet te vertrouwen. Ons hart moet vernieuwd
worden door Christus die ons de liefde leert en die
aan het kruis hangend tussen moordenaars
vergeving schenkt.
Liefde [v&a 107]
Jezus leert ons de essentie van de geboden:
LIEFDE.

Uit het gevoel kan zomaar meer voortkomen, een
gebaar, houding of dodelijke woorden. Meer dan 1
op de 10 mensen is slachtoffer van pesten. De
gevolgen zijn groot.

Een onmogelijke, maar ook bevrijdende ‘eis’ voor
elke zondaar die weet dat God elk hart doorgrondt.
Hij maakt mij aan het beeld van Zijn Zoon gelijk.

Elk leven is God heilig: van het prille begin in de
moederschoot, het andere van een anders begaafde
tot en met het kwetsbare bestaan in hoge ouderdom.

We mogen leven door de Geest van Christus en
ontvangen liefde, geduld, zachtmoedigheid als
vrucht in ons
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