Onze Heer is een God die mensen redt. Een God die mensen meeneemt
naar een nieuwe toekomst. Vroeger heeft hij dat gedaan met de Israëlieten.
Voor degene die de bijbel een beetje kent, zijn dat vaak heel bekende
verhalen: hoe de HEER vroeger met zijn volk bezig is geweest en ze elke keer
weer gered heeft.
Een onderdeel van dat redden is wat hem betreft ook, dat hij mensen duidelijk
wil maken dat ze op een goede manier met elkaar moeten omgaan, en vooral
dat ze op een goede manier met hem moeten omgaan. Niet om af te breken
en kapot te maken, maar om op te bouwen en lief te hebben en het goed te
hebben met elkaar.
Met het oog daarop geeft de HEER concrete regels mee. Vroeger gaf hij die al
mee aan de Israëlieten, toen hij hen bevrijdde. En wij krijgen ook die geboden
van de HEER mee. Van die God die ons bevrijdt en die ons graag een nieuwe
toekomst wil geven. En daarom zegt hij dit:
Ik wil u in vrijheid laten leven. En daarom: blijf trouw aan mij en bewaar mijn
vriendschap. Blijf bij mij, uw bevrijder. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen
en gehoorzamen. Niets of niemand van deze wereld die ik geschapen heb,
zult u gaan vergoddelijken. En niets of niemand in deze wereld zult u in plaats
van mij liefhebben, vertrouwen, volgen of gehoorzamen.
U zult u geen eigen voorstelling van mij maken: een voorstelling buiten Jezus
Christus om. Want in hem (in Jezus Christus) heb ik mij aan u bekend
gemaakt. Als u mij wilt zien en kennen, kijk dan naar hem!
Wees getuige van Christus en belijd mijn naam, die hij aan u bekend gemaakt
heeft.
U zult niet leven om te werken, maar werken om te leven. Leef onder mijn
ogen en houd de zondag in ere als de dag van de opstanding van Christus.
Houd die dag in ere als de dag van bevrijding en blijdschap. Leef vanuit die
zondag, alle dagen van uw leven. Want ik ben de HEER.
Je vader en je moeder, laat hen tot hun recht komen als de vader en de
moeder die ik aan je gaf. En als u kinderen hebt, laat dan die kinderen tot hun
recht komen als kinderen van mij, van God; als kinderen die ik aan uw zorg
heb toevertrouwd.
Voor het leven van uw naaste (de mensen om u heen) zult u eerbied hebben.
Want ook hij of zij behoort toe aan mij. Ook voor hen is Christus gestorven en
opgestaan en hun leven mag u daarom niet aantasten of vernietigen.
Naar mijn beeld heb ik u gemaakt, man en vrouw. Daarom zult u elkaar in het
huwelijk liefhebben en trouw blijven. En jullie zullen elkaar als jongens en
meisjes, en ook als mannen en vrouwen, respecteren en niet verlagen tot een
object.
U bent rentmeester van al het bezit dat ik aan u heb toevertrouwd. U bent niet
de eigenaar ervan. Want de aarde met alles erop en eraan behoort toe aan

mij. En u kunt daarom niet mij en tegelijk het geld dienen. U zult geven en
altijd weer geven.
In de omgang met elkaar zult u de waarheid en het recht liefhebben. In uw
spreken over uw naaste zult u oprecht zijn en betrouwbaar. Als u ‘ja’ zegt,
moet het ook ‘ja’ zijn. En als u ‘nee’ zegt, moet het ook ‘nee’ zijn.
Uw naaste (uw medemens) zult u geven wat hem toekomt en u zult in uw hart
geen jaloezie toelaten. Wees tevreden met wat ik aan u geef.
Kortom:
Aan mij, de HEER, uw God, zult u uw hart en uw leven geven. U zult mij
liefhebben als uw God en uw bevrijder, met hart en ziel.
En ook uw naaste zult u liefhebben, want hij is net zo’n mens als u bent.
Ik ben de HEER, uw God!

