Schriftlezing: Ex. 20:1-17, Lukas 10:25-37,
Tekst: Ex. 20:1-2, Matth. 22:37-40 Thema: HC34a,
Gods wil is mijn wet. Zingen: Ps. 81:1,11 en 12, Ps.
147:10, Ps. 119:1,3 en 24, Gez. 1:1,2 en 9, Ps. 19:7
Hoofdpunten van de preek
De HEERE leert Zijn volk om in ware vrijheid te
leven en schenkt daarom Zijn geboden.
Om te beginnen [v&a92]
De wet is Gods geschenk aan Israël. Jezus roept
iedereen die Hem volgt, op om Zich aan Gods wil en
wet te houden. Net zoals voor Hem is Vaders wil
onze wet. Drie dingen zijn o.a. van belang.
Wie? God geeft de wet. Ik ben de HEERE… Ultra
geconcentreerd evangelie. IK – HEERE, God begint
met Zijn Naam, ‘Ik ben die Ik ben,’ en openbaart Zich
als de altijd aanwezige, trouwe God.
Ik – Uw God... Israël kiest God niet uit, maar God
kiest Israël uit. Hij claimt dit kleine, niets
voorstellende en eigenwijze volk als Zijn bijzonder
eigendom. Groot en genadig!
Wanneer? Ik heb u uit Egypte uit het slavenhuis
geleid. Elke keer dat de wet klinkt, wordt Gods
gemeente herinnerd aan de verlossing.
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De wet is niet bedoeld als middel tot, maar hoort bij
de verlossing, daarom in de HC onder het hoofdstuk
van de dankbaarheid.
Waar? In de woestijn, onderweg naar het beloofde
land. De wet is Gods leefregel voor onderweg en bij
aankomst. We zijn op dit goede leven aangelegd. De
zonde brengt ons alleen maar ellende.
Samengevat [v&a93]
De wet, Gods leefregel voor het goede leven, laat
zich in één woord samenvatten. Liefhebben. Een
werkwoord. Het OT noemt de wet een weg (Torah).
Liefde is… jezelf altijd, overal en helemaal wijden
aan God. Helemaal, d.w.z. met je hele bestaan: hart,
ziel, verstand en krachten.
Dat gaat niet vanzelf, zo bleek met Israël, zo bleek
bij de NT gemeente. Het doet ons bidden: ‘neig mijn
hart…’
God liefhebben blijkt concreet in het liefhebben van
je naaste: de mens die God op je pad brengt.
Liefde is… belangeloos het goede voor je naaste
zoeken. Hem net zo liefhebben als jezelf.
Om God en je naaste te kunnen liefhebben, moet je
dus ook jezelf liefhebben. Dat leert God ons.

