Schriftlezing: Deuteronomium 6:1-9, Tekst: Deut.
6:4-9 Thema: Inprenten maar! Zingen: Ps. 1:1, Ps.
86:6, [Bed. HD. Pss 87:4, 134:3, 105:5], Ps. 78:3 en
4, Ps. 135:2 en 8, Ps. 133:3
Hoofdpunten van de preek
De kern van het geloof wil ons hele bestaan tekenen
Oor (vers:4-5)
Eerst luisteren! De HEERE… is één. God is uit ‘één
stuk’ en is de enige. Andere goden bestaan niet.

De HEERE wil dat we de onverdeelde liefde voor de
ene God bij alle gelegenheden ‘inprenten’.
Hoe dan ook (woorden, daden, houding enz.) deze
indruk meegeven zodat het ook bij de kinderen een
‘gewoonte’ wordt.
Hand en hoofd (vers 8)
‘Deze woorden’ moeten onze handen en ons hoofd
regeren.

Daarmee is veel gezegd! De HEERE wil als enige
onze liefde vanuit een onverdeeld leven.

Met je handen doe je van alles. De HEERE wil het
alleenrecht op onze handen – om de liefde van/ voor
Hem in praktijk te brengen.

Hart (vers 6)
De HEERE vraagt geen slaafse gehoorzaamheid
maar hartelijke liefde.

Ons hoofd is altijd actief in het denken of opvangen
of uitzenden van signalen. Waar gebruiken we ons
het voor? De HEERE wil ook ons denken bepalen.

Daarom ‘moet’ ons hart (wil) gevuld zijn met ‘deze
woorden:’ liefde voor de ene God.

Huis (vers 9)
Dit is het huis van… je kan meestal zien welke
mensen ergens wonen. De HEERE zegt: dit huis is
van Mij.

We hebben dat niet van onszelf. De bevrijding uit
Egypte – de zonde – gaat hieraan vooraf.
Kind (vers 7)
Met wat ons hart vult, vullen we ook het hart van
onze kinderen. We prenten ze (on)bewust van alles
in wat ons drijft.
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Hij wil dat het gezien wordt door ‘deze woorden’ die
de ingang van je huis en bezit tekenen: hier ‘woont’
de ene God en bepaalt liefde van/voor Hem het
leven.
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