Schriftlezing: Deut. 6:1-9, Ef. 6:1-9 Tekst: Ex. 20:12.
Thema: HC39 Zingen: 34:6 en 7, Ps. 105:5, Ps. 78:1
en 2, Ps. 78:3 en 4, Ps. 27:6

Het gebod heeft als inzet dat onze kinderen leren
Gods kinderen te zijn doordat zij hun hoop op God
zullen stellen.

Hoofdpunten van de preek
God leert ons door dit gebod gehoorzaamheid en
maakt ons levenslang verantwoordelijk voor elkaar.

Hoe doen we dat? Door de heilige Traditie, d.w.z. de
betrokken, persoonlijke overdracht van Gods
woorden, wetten en wil.

De Heere God [n.a.v. vr. 104]
De Heere draagt ons op om onze ouders te eren en
te vrezen (Lev. 19:3). Hij vraagt dat ook Zelf van Zijn
volk: eren, vrezen, liefhebben.

Kinderen [antw. 104 a en b]
Wat vraagt God van kinderen? Gehoorzaamheid (Ef.
6:1), d.w.z. eer, liefde en trouw.

In dit gebod gebeurt iets bijzonders. De HEERE laat
zien dat het ouderlijk gezag ook Zijn gezag is. Hij
maakt ouders verantwoordelijk om hun kinderen op
te voeden als Zijn kinderen.
Ouders [antw. 104c]
Als ouders hebben wij een hoge verantwoording.

Gehoorzaamheid staat in geen enkel kinderhart (zo
ouders, zo kinderen…) maar is een geschenk. God
heeft ons welzijn op het oog!
Hoe leer je gehoorzaamheid? Ouders zijn een –
onvolmaakt - middel. Geen vergissing en ook geen
vergoelijking van misstanden (Ef. 6:4), maar een
extra oefening in geduld en nederigheid.

De Vader vertrouwt ons Zijn verbondskinderen toe!
Een geschenk. Hij vergist Zich niet en belooft wat
nodig is. De ene verantwoording rust op 2 paar
schouders.

Als kind (en ouders) leren we pas echt gehoorzamen
door de Middelaar. Jezus was Zijn onvolmaakte
aardse ouders onderdanig (Luk. 2:51). Wat betreft
de Vader heeft de Zoon gehoorzaamheid geleerd,
(Hebr. 5:8).

De verantwoording is hoog en kan niet uitbesteed of
half gedaan worden en mag ook niet verknoeid
worden (Ef. 6:4). Ook het (kerkelijk) onderwijs valt
onder onze verantwoording!

Jezus zorgt als kind tot in de dood voor Zijn moeder
(Joh. 19:26, 27).
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