
Liturgie preek middagdienst over HCZ 34
-GKv Loppersum-Westeremden, 23-09-2012

Welkom en mededelingen door ouderling

Komen tot de Here
Stil gebed
Votum/zegengroet
Aanbidding:
-Psalm 1 'Welzalig wie niet volgt'
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Luisteren naar de Here:
Zingen GK 23 'Uw Woord' (2x)
Kinderen naar de KinderBijbelClub
Schriftlezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema, zie onder, gebed
Zingen Psalm 50,11 'Zo spreekt de Heer'
Geloofsbelijdenis, GK 179a

Geven aan de Here:
Dank- en voorbedegebed   
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte
Inzameling gaven

Gaan onder de zegen van de Here
Zingen GK 168 'k Stel mijn vertrouwen'
Zegen

Leesgedeelte(n) en tekst: Deut 4,1-14, Joh 15,9-17 en HCZ 34.92-94
Preekthema: ‘Gods geboden gehoorzamen = Hem liefhebben!'
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Ons thema dit seizoen is, het grote gebod: 'God en elkaar liefhebben' - ih komende 
seizoen gaan we id middagdiensten naar de 10 geboden kijken.

En dat gaan we doen vanuit de Catechismus, vanmiddag alleen als opstap, 
vanmiddag kijken we alleen naar vr/antw 92.

De Here Jezus zegt: 'als je Mij liefhebt, dan houd je je aan Gods geboden'.
Als wij dat horen met onze oren dan haken we misschien wel af…

...voor ons gevoel passen ad ene kant liefde en en ad andere gehoorzaam ae stel 
regels, dat past niet zo goed bij elkaar.

Als Jezus zegt: 'als je Mij liefhebt, dan houd je je aan mijn geboden', dan denken we: 
iemand liefhebben dat doe toch spontaan of je doet het niet, liefde is toch iets van 

je gevoel, dat kun je toch niet sturen met regels en wetten.
Hoe kan dat nou liefhebben en geboden, dat past toch niet?

Als je voor iemand gaat staan en zegt: 'je moet mij liefhebben', dan weet je ook wel, 
dat gaat niet werken, liefde laat zich niet dwingen.

Je voelt iets voor iemand, of niet; springt er een vonk over of niet?, is er verliefdheid 
of niet? - dus, hoe zit dat met Gods geboden en Hem liefhebben?

Als God liefde vraagt waarom is het dan nog nodig om geboden te geven?, is dat 
dan opgelegde liefde?

Is God er niet zo zeker van dat wij Hem lief blijven hebben, houd God ons met Zijn 
geboden in bedwang?

'Als je m'n geboden niet houdt, heb je Mij niet lief', zegt God - hoe zit dat?
Het christelijk geloof is raar, stel je spreekt iemand op school, je werk, op straat…

…en die gelooft in een andere religie dan in het christelijk geloof, dan kun je dit als 
vuistregel meenemen, alle religies beginnen aan de buitenkant van het leven.

Je moet zus en zo je gedragen, houd je aan deze en die regel, conformeer je aan 
zulke gewoontes en als je dat doet, dan ben je OK, dan hoor je erbij, dan mag je 

zeggen dat je binnen bent, dan mag je gerust zijn.
Maar de Here God zegt id Bijbel precies het tegenover gestelde, de Here God zegt: 

'Ik heb je lief en omdat Ik je liefheb, houd je aan Mijn geboden'.
'Ik houd van je en je mag er zeker van zijn dat Ik van je houd, maar houd je om die 

zekerheid die je alleen bij Mij krijgt, aan mijn geboden.'

Thema: 'Gods geboden gehoorzamen = Hem liefhebben!'
1. Wat is het motief om God te gehoorzamen?

2. Wat is het gevolg van God gehoorzamen?
3. Wat is het doel van God als wij Hem gehoorzamen?
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1. Motief?
Wat is het motief om de Here God te gehoorzamen?, we hebben Deut 4 gelezen, en 

kijk eens mee naar [vs 10]…
...wat is het motief om de Here God te gehoorzamen?, dat is intieme liefde, samen-

zijn, feest, het goed hebben, samen aan tafel met een glas wijn, een BBQ.
Dat staat in vs 10, want je moet weten wat er gebeurd is voordat ze bij de berg 

Horeb stonden?
Bij de berg Horeb kregen ze de 10 geboden, voordat ze bij de berg Horeb stonden, 

zat het volk Israel gevangen in Egypte.
Ze waren gegijzeld door de Egyptenaren, en wat deed de Here God?, Hij zei niet: 'Ik 

zie dat jullie graag vrij willen zijn, Ik zie jullie verdriet, OK, als jullie vrij willen zijn, 
dan heb je hier 10 geboden en als je voldoende laat zien dat je Mij gehoorzaamt, 

bevrijd Ik je en als je dat niet laat zien, bevrijd Ik jullie niet'.
Nee, de Here God draait het om, de Here God ziet hun ellende, ziet hun verdriet, 

ziet hun wanhoop, Hij denkt aan zijn eigen beloften en is daar trouw aan, en 
daarom bevrijdt Hij hen uit hun dat slavenbestaan.

En dan zegt (HCZ 34.94: zo leer je God 'naar waarheid leer kennen'), zo is de Here, 
Hij denkt aan zijn eigen liefde.

Hij brengt ze id vrijheid, veilig in de woestijn, en dan komt het, als die grote 
reddingsoperatie achter de rug is, DAN PAS als ze bevrijd zijn, zegt de Here: 'nu 

geef Ik jullie mijn geboden'.
Dan staat er niks meer op het spel, het is allemaal achter de rug - denk a Golgotha.

Dus als je naar vs 10 kijkt, dan moet je weten, die volgorde, eerst bevrijding en 
daarna geboden.

Maar waarom?, waarom draait de Here God het om?, dat zie je staan in Deut 4,1b.

'Dan zult u leven en kunt u het land in bezit nemen', de Here God wil als een vader 
het goed hebben thuis, Hij wil blije kindergezichten zien, Hij wil die ogen van z'n 

kinderen zien stralen, Hij wil jou gelukkig hebben.
Dat motief heeft de Here God om ons zijn geboden te geven, een intieme liefde, Hij 

is Vader door de Here Jezus, door de Heilige Geest.
Een vertrouwensband die groeien mag, een lach op ons gezicht, zodat we zeggen, 

'Pappa, we zijn blij met U!'
En dat zie je ook staan in Joh 15,9, de Here Jezus zegt 'Ik heb jullie liefgehad en je 

blijft in mijn liefde als je mijn geboden houdt'.
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Vader geeft zijn geboden, en dat zie je ook in Jer 29,11, 'Ik heb jullie geluk voor 
ogen, niet jullie ongeluk, Ik zal je een hoopvolle toekomst geven'.

Wat is het Bijbelse motief om God te gehoorzamen, wat mag je drive zijn om je te 
houden aan Gods geboden?, omdat Hij Vader is en intiem van ons houdt.

2. Gevolg?
Wat is het gevolg als je God gehoorzaamheid?, dat staat in Deut4,1, 'dan blijft u 

leven', anders vertaald, 'opdat u leeft'.
En dan gaat het er niet om of je dood gaat of blijft leven, maar het gaat om hoe is je 

leven, wat is de kwaliteit van je leven?
Wat is het gevolg als je God gehoorzaam bent?, ben je gelukkig, ben je op je plek?, 

ben je een vrij mens?
Maar als je kijkt naar het gevolg van gehoorzaamheid, denken wij moderne mensen 

bij gehoorzaamheid aan het tegenovergestelde van vrijheid…
...moderne mensen denk bij gehoorzaamheid aan gebondenheid, 'ik mag niks', 'in 

de kerk is het altijd hetzelfde liedje: dit mag wel en dat mag niet'.
'Liefde kun je niet dwingen dus waarom geeft God me geen ruimte?, waarom mag ik 

niet zijn wie ik ben?'
'Waarom geeft God mij niet de ruimte om gelukkig te zijn, waarom mag je dat niet 

zelf uitzoeken?'
'Waarom mag ik mijn hart niet volgen?'

Stel, je hebt een nieuwe telefoon gekocht, of een nieuwe koelkast, dan verwacht je 
dat de fabrikant een gebruiksaanwijzing geeft.

Die weet hoe het apparaat werkt, die fabrikant heeft het apparaat ontworpen en kan 
je als enige vertellen hoe het apparaat werkt.

Zo zegt God in de Bijbel, zo zijn Gods geboden de gebruiksaanwijzing bij jouw 
leven, de leidraad bij je leven.

God weet hoe je gelukkig kunt worden, Hij weet hoe het leven werkt, Hij weet hoe je 
op je plek komt, Hij weet hoe je een vrij mens blijft. 

En Gods geboden zijn die gebruiksaanwijzing, en als je die gebruiksaanwijzing volgt 
komt je leven tot bloei, kom je op je plek.

En als je Gods geboden niet gehoorzaamt, kom in de onvrijheid terecht, dan word je 
een ongelukkig mens.

Dus wat is het gevolg van het gehoorzamen van gehoorzaamheid aan Gods 
geboden?, vrijheid en geluk.
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Als je gelukkig wilt zijn, als je weten wil hoe het leven goed is, als je niet bang en 
onzeker wilt worden, houd je dan aan Gods geboden, Deut 4,1.

3. Wat is het doel van God als wij Hem gehoorzamen?, dat zie je in Deut 4,9, daar
zie je staan: 'maar de herinnering aan de geboden levendig houdt'.

Daar wordt het hebr woord voor hart (lev) gebruikt, 'anders wijken ze uit uw hart'.
'Uit je hart', het doel van God met onze gehoorzaamheid is 'ons hart', Hij heeft ons 

hart op het oog
Het doel van God is niet allereerst dat wij als een stel grijze muizen in de kerk netjes 

in de pas gaan lopen (dat is religie).
Het doel vd Here God is dat ons/mijn/jouw hart verandert, of met een voorbeeld, op 

een computer kun je een harde schijf overschrijven met nieuwe software/informatie, 
je kunt verkeerde software overschrijven met goede software…

...net als een tekening van een kind, gewoon erover heen kleuren, het oude is dan 
weg, het nieuwe is zichtbaar.

En wat was die verkeerde software en wat is de goede?, de verkeerde is: God houdt 
niet me en uit angst gehoorzaam ik Hem.

Het doel van de Here met zijn geboden is dat er iets in je hart groeit van liefde, 
terwijl je je houdt aan zijn geboden.

Het doel van het houden aan Gods geboden is dat er liefde in je hart komt en dat 
dat groter wordt, dat die liefde groeit en groeit terwijl je je aan Gods geboden 

houdt.
Het doel van je houden aan Gods geboden is niet om aan het einde vd rit een plusje 

te krijgen of een minnetje…
...maar om onderweg te groeien in liefde voor de Here, te groeien in liefde voor je 

naaste, of die nou in de gemeente zit of naast je woont in de straat.
Die oude software is dat je heel erg op jezelf gericht bent, 'ik moet mij bewijzen en 

op m'n tenen lopen om God te laten zien dat je Hem gehoorzaamt'.
En die oude software wordt overschreven met die nieuwe, 'ik ben geliefd door de 

Almachtige God en Vader id hemel, door Jezus' lijden en sterven.
En de Heilige Geest overschrijft mijn hart met liefde', er komt een stuk integriteit in 

je hart, want je gaat merken: 'eerlijkheid werkt'.
Er komt ruimte in je hart voor de vreemdeling want je beseft bij jezelf, 'ik ben zelf 

ook maar een vreemdeling in deze wereld'.
Je krijgt oog voor wat een ander nodig want je draait niet meer zozeer in je eigen 
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kringetje rond.
Het doel vd Here God met onze gehoorzaamheid staat prachtig in 1 Petr 2, 'verlang 

als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord opdat u daardoor 
groeit'.

Daar heb je die groeicurve op het consultatieburo, 'er zit groei in!', dat is het doel vd 
Here God - steeds meer op Jezus lijken, wil je groeien of klein blijven?

Paar punten ter toepassing:
Hoe staat het met onze liefde voor de Here?, zou de Here Jezus onze kerken en ons 

als gemeente een voldoende geven als het gaat om onze liefde voor Hem?
Bijbels gezien zijn er twee opties, of we hebben God lief of we hebben onszelf lief, 

of we gaan voor ons eigen ego, voor ons koninkrijkje, ik doe wat ik wil…
...of we gaan voor God, voor Jezus, voor Gods koninkrijk, alleen aan Hem de eer!

Volgende keer ga ik dieper in op vr/antw 94, daar gaat het om afgoderij, en met 

afgoderij bedoelt Gods Woord niets anders dan je te bevragen op je liefde, waar 
houd je van, waar gaat je hart naar uit?, wat is de liefde van je leven?

Houden wij vd Here God, of proberen we Hem tevreden te houden?, houden we van 
Hem of proberen wie het op de manier van een contract, 'u wat, wij wat!'?

Ik moest denken als het om onze liefde voor God gaat in nederlandse kerken, wat 
staat in Jeremia 2,20, daar vergelijkt God de liefde van zijn volk met 'hoerenliefde'.

Hoerenliefde is liefde voor wat het oplevert, geld, velen hebben de Here God lief om 
wat het oplevert, we hebben het goed, we zijn rijk…

...en met Dankdag danken we God weer, maar we hebben zelf niet door hoe 
gevaarlijk we bezig zijn, want danken we God?...

...of hebben we soms ook het lef om God te vragen: 'neem het van ons af, want ons 
hart hangt er zo aan?'

Ten diepste hebben wij mensen God niet nodig en houden we niet van God, want als 
we van God zouden houden wordt het gevaarlijk…

...dan kan het wel eens zijn dat de Here van ons vraagt dat we uit onze comfortabele 
leventje stappen wat we nu leiden.

De vraag waar je deze week over na mag denken is, houd je vd Here God om Wie Hij 
is of houd je van Hem om wat Hij je heeft gegeven?

Is je liefde oprecht, is het wel echt? - God liefhebben zoals de Bijbel van je vraagt is 
echte liefde voor God om Wie Hij is en niet om wat Hij geeft.

Gerwin Pruijssen  Pagina 6 van 9  preek  HCZ  34.92



En dan maakt het niet uit wat Hij vraagt, denk aan de liefde van een man voor zijn 
vrouw, Hij houdt van zijn vrouw, Hij wil alles wel doen voor zijn vrouw.

Da's nooit te veel, want het gaat je om haar, zo is het ook met geloof in God, als je 
van Hem houdt, mag Hij alles van je vragen.

Heb je de liefde voor de Here God in je hart?

Als het gaat om Gods geboden, is het onvolwassen om steeds maar stil te staan bij 
de vraag: 'mag dit nou wel, of mag dat nou niet?'

Dat is een vraag van kinderen, van kleuters, we hebben gezien, de Here God wil ons 
laten groeien terwijl we Hem gehoorzamen.

Dus, gehoorzaam zijn en dan ondertussen merken dat het goed is voor je als je God 
gehoorzaamt.

Bijv., sex voor het huwelijk, God zegt: 'niet aan beginnen', zo heeft God het niet 
gewild, homo's die trouwen?, God heeft het niet gewild.

2 keer naar de kerk daar doen wij moeilijk over omdat wij vastzitten aan onze tijd.
Geld geven aan de kerk in de VVB, 'ja, maar het is mijn geld' - wie z'n geloof 

versmalt tot de kerk en wat wij doen, die ziet niet dat God je aan het opvoeden is.
Dat God bezig is je te leren lopen, stapje voor stapje, Hij wil dat je op je beide 

voeten gaat lopen.

Binnenkort is er een Jongerenevent 'Do hard things' en de boodschap is, we leggen 
de lat in onze maatschappij heel erg laag.

We zeuren al heel snel dat het te veel is, we zijn misschien wel mee gegaan in het 
denken dat jongeren alles mogen doen wat God verboden heeft.

En als ze bij zinnen komen, hopen we en bidden we dat ze voor God gaan kiezen?
De Here God vraagt van ons allemaal, volwassenen en jongeren dat we voor God 

leven, jongeren niet uitgezonderd, volwassenen niet uitgezonderd.
En als dat moeilijke keuzes vraagt, onze neiging is dan: de lat lager leggen…

...maar wat we moeten doen is ons bevragen op ons hart: is onze liefde voor de 
Here, staat het daar nog wel goed mee?

Beseffen we nog wel dat Gods geboden goed voor ons zijn, of zijn we dat vergeten?
En dan is het onvolwassen om het onderwerp sex voor het huwelijk te mijden, 

jongeren daarin te laten zwemmen, of homo's maar te laten zwemmen in hun 
eenzaamheid.

Of het nog erger te maken door te zeggen: 'ja maar God gunt het je wel!'
Het is niet voor niks dat onze kerken alleen maar kleiner worden, omdat we als 
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christenen soms zo ontzettend onvolwassen zijn.
En als gevolg neemt de liefde voor God, ook in onze kerken, af en kan de Here niet 

met ons beginnen - en het ergste is nog dat we het zelf niet zien of niet willen zien.
Of dat je de preek van vanmiddag misschien afdoen als dikke onzin, want je kunt 

toch heel vergenoegd zeggen, 'ik zit toch id kerk, daaraan kun je toch zien dat we 
God liefhebben?'

De Bijbel laat zien: Je kunt id kerk zitten en een diepe wroeging tegen God 
koesteren en dat niet willen loslaten, je kunt id kerk zitten als een groot rookgordijn 

voor je zonden.
Je kunt id kerk zitten en eeuwig verloren gaan, omdat je God niet liefhebt en je 

alleen maar meedraait maar je hart er niet bij is.

Gods geboden laat ons zien, de Bijbel laat ons zien als het gaat over volwassenheid, 
wees niet zo met jezelf bezig, begin niet bij jezelf, wees niet zo bezig met jezelf, zie 

mij zielig zijn, ik mag dit niet, ik mag dat niet.
Echte liefde wijst naar Jezus, echte liefde voor God heeft als kenmerk: 'van mij is 

niets goeds te verwachten, en dat hoeft ook niet, dat is het evangelie…
...van mij is niets goeds te verwachten, geen gehoorzaamheid, geen liefde voor de 

Here.
En je hoeft het ook niet meer van jezelf te verwachten, Jezus is gekomen om alles 

van Hem te verwachten.
En daarom zegt iemand met liefde voor God: ik stop ermee het van mezelf te 

verwachten, ik verwacht het van Jezus, laat Hem het maar doen'.

Liefde voor God en Hem gehoorzamen, dat begint bij weten dat je jezelf niet meer 

hoeft te bewijzen, de Here God heeft zijn Vaderhart laten zien - eerst bevrijding 
daarna geboden, dat was het eerste punt.

Het 2e was, Gods geboden zijn aan ons gegeven zodat we opgroeien en volwassen 
worden en onze verantwoordelijkheid nemen voor ons leven.

En het 3e was, terwijl je God gehoorzaamt, overschrijft God je hart met liefde, voor 
je naaste, liefde voor een ander, je blik gaat naar buiten, de blik gaat naar buiten.

Luther zei, mensen zijn 'incurvatus in se', in zichzelf gekeerd, met zichzelf bezig, 
Gods geboden zetten je blik open naar buiten.
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Heb de Here God lief, stop ermee te denken dat je God uit jezelf kunt liefhebben, 
want die liefde heb je niet.

Je bent een zondig mens, en de Heilige Geest is je enige hoop - en de vraag is: durf 
je zo leeg en naakt voor God te staan?, ik heb niks!

Hoe zou je de Here God niet liefhebben?, Hij heeft je als je Vader alles gegeven, Hij 

heeft het in de Here Jezus helemaal van je overgenomen…
...en Hij heeft je de Heilige Geest gegeven die Hij van je vraagt, om je de liefde te 

geven die je van jezelf niet kunt opbrengen.
De Here God houdt van ons, daarom houden wij vd Here, en daarom gehoorzaam ik 

Hem.

Laten we bidden
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