Schriftlezing: Lev. 25:1-24, Lukas 18:18-30
Tekst: Ex. 20:15. Thema: HC42 Alles is van God.
Zingen: Ps. 49:1, 3 en 4, Ps. 24:1, Ps. 146:5, 7 en8,
Ps. 17:7 en 8, Ps. 62:7
Hoofdpunten van de preek
Dit gebod bepaalt ons bij de Bijbelse visie op bezit.
1 Eigendom – Eigenaar
Van wie is alles? De aarde en alles wat zij heeft is
van de HEERE [Ps 24:1]. Hij is de enige Eigenaar.
Niet ik bepaal wat ik doe met mijn bankrekening, met
mijn bezittingen, met mijn talenten… maar God.
Waarom? Dit gebod heeft alles te maken met
gerechtigheid. De aarde (met alles wat zij heeft)
moet ruimte bieden voor elk schepsel.

Hoe gaan we om met bezit? God zegt tegen Israël:
jullie zijn bij Mij te gast [Lev. 25:24].
Alles wat we ontvangen, hebben we in bruikleen
voor een door God bepaalde tijd, om te leven op Zijn
aarde en Zijn wil te doen in ons leven.
We mogen het gebruiken, maar niet misbruiken [1
Kor. 7:31]. God verlost ons van een materialistische
levensinstelling.
3 Weerbarstige praktijk?
Door te stelen, te sjoemelen of te frauderen eigen je
je iets toe wat God je niet geeft. Puur egoïsme
waardoor ook anderen de dupe van worden.
Dit gebod dwingt ons om te kijken naar de
wereldwijde/ lange termijn gevolgen van onze
levensstijl.

Sabbatsjaar (het land moet rusten, de spontane
opbrengst is voor de armen) en Jubeljaar (alles terug
naar de oorspronkelijke eigenaar) onderstrepen dit.

De positieve zijde van het gebod (v&a 111) verplicht
ons om het nut van onze naaste te bevorderen.

Hoe zit het dan met onze persoonlijke ‘eigendom’?
De HC zegt dat dit ‘Zijn gaven’ zijn (antw. 110g). Uit
Gods wijze hand ontvangen wij alles.

Jezus’ uitleg horen we in Zijn antwoord aan de rijke
jongeman. Hij hield alle geboden, maar de liefde
voor zijn bezit is sterker dan voor God/naaste.

2 Gebruiken, niet misbruiken
Door dit gebod beschermt God ons voor hebzucht
en beschermt Hij Zijn gaven voor ons.

Een te radicale eis? Wat bij ons onmogelijk is, is
mogelijk bij God. Hij laat zien hoe: we zijn duur
gekocht door Christus, Die alles opgaf.
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