Samenvatting preek over het 5e gebod
Lezen: Spreuken 23:22-25; Efeze 6:1-4

Het vijfde gebod (Exodus 20)
12 Eer

uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de
HEERE, uw God, u geeft.

(Deuteronomium 5)
16

Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat
uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE, uw
God, u geeft.
Zondag 39
Vraag 104: Wat wil God in het vijfde gebod?
Antwoord: Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die gezag over mij hebben, alle
eer, liefde en trouw bewijs, me aan hun goede onderwijs en tucht met gepaste
gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun tekortkomingen geduld heb. Want God
wil ons door hun hand regeren.
Thema: Eer uw vader en uw moeder
Intro: Ouders: weten kinderen dat u van hen houdt?
Jongeren: hoe laat je ouders merken dat je hen waardeert?
Hoe helpt 5e gebod om het liefhebben van de naaste als jezelf in praktijk te brengen
tussen generaties?
In het besef dat in het gezin de meeste pijn ervaren kan worden.
Eren: eer, liefde en trouw bewijzen
Gebod in eerste plaats gericht op volwassen kinderen.
Eren (letterlijk): gewicht geven die de ander toekomt.
De ander hoogachten en respect tonen. Omdat het je vader of moeder is.
Liefde bewijzen: eren is niet afstandelijk bedoeld. Juist in relatie komt het tot zijn
recht.
Trouw bewijzen: het blijven je vader en moeder. Juist in ouderdom van belang.
Dit kunnen kinderen alleen als ze het van ouders leren!
Onderwerpen aan goede voorschriften en tucht
Woorden als ‘onderwerpen’ en ‘tucht’ klinken ons vreemd.
Toch hoort het bij het leven van de vrijheid in Christus, namelijk om in de vrijheid te
blijven.
Voorbeeld van veiligheidsvoorschriften in de bouw (om ongevallen te voorkomen).
Onderwijs nodig om in het spoor van de vrijheid in Christus te (blijven) gaan.
Dat gaat niet vanzelf goed, daarom tucht als heilzame correctie.
Met gepaste gehoorzaamheid
In het toegroeien naar de volwassenheid proces van loslaten.
Proces niet makkelijk of vanzelf, wel boeiend en belangrijk.
Belangrijk daarin is ruimte (voor eigen meningsvorming) en respect (in de toon).
Ef. 6:4 “Wek geen toorn bij uw kinderen op.”, ook als er geen ruimte zichzelf te
ontdekken.

Misbruik van gehoorzaamheid
Ouders eren en gehoorzamen ‘in de Heere’.
Ouders eren betekent niet: over misbruik zwijgen. Emotioneel, lichamelijk, seksueel.
Gebeurt dit? Weet je dat het gebeurt?
Zoek hulp! Bij iemand die je vertrouwt.
In de familie, op school, in de kerk.
God wil niet dat ouders hun gezag misbruiken!
Geduld met zwakheden en gebreken
God wil dat ouders hun kinderen meenemen in het spoor van Jezus Christus.
Dat corrigeren (tucht uitoefenen) vanuit liefde gebeurt.
En dat gaat nergens helemaal goed.
Ouders hebben tekortkomingen. Bagage / ballast van vroeger speelt mee.
Omstandigheden kunnen moeilijk zijn.
Ouders eren betekent daar mild in zijn.
Mildheid komt soms vooral als je zelf ouder wordt.
Belofte van een lang leven: is dat (ook nu) waar?
Regel dat respectvolle kinderen langer leven niet algemeen.
Zelfs duidelijke tegenvoorbeelden.
Andere kant soms duidelijker: loslaten van goed onderwijs kan levensgevaarlijk zijn.
In O.T. duidelijker verbinding tussen oprecht levenswandel en veel gezegende jaren.
In N.T. meer nadruk op een goed leven (Ef. 6:3). Leven in harmonie met omgeving
en innerlijke rust.
Daarnaast belofte van eeuwig leven dat hier en nu er al is in het spoor van Jezus (die
christenouders geroepen zijn te gaan en kinderen erin mee te nemen).
Bron om ouders te eren:
De bron om in gebroken wereld eer, liefde en trouw te bewijzen is niet in onszelf.
Het gebod geen zware last, maar genadige werkelijkheid in Jezus Christus.
Het helpt om te zien op Jezus. Die dit volkomen gedaan heeft: moeder en Vader
geëerd.
Die de pijn en gebrokenheid kent van afwijzing en vernedering.
Die door Zijn opstanding het nieuwe uitwerkt in wie in Hem gelooft.
Die het door de Heilige Geest van doet komen als je het van Hem verwacht.
Laat Hem het uitwerken in je leven.

Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:
1. Hoe kun jij vader en moeder (als je die hebt) eer, liefde en trouw bewijzen?
Wat wilt u (als u ook ouder bent) uw kinderen daarin meegeven?
2. Wat zijn kernpunten van het christelijk geloof waartoe ouders geroepen zijn
aan kinderen door te geven?
3. Wat zou u/jij doen als in de (nabije) omgeving (seksueel) misbruik speelt?
4. Ouders zijn niet volmaakt en dus ook geen volmaakte opvoeders. Hoe ga jij
om met de tekortkoming van je ouders (en als ouders, met uw eigen
zwakheid).
5. Wat kunt u/jij doen om ouderen in het algemeen te ‘eren’?

