Week 6 “Gods goede wetten…”
Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

08-2-2021
09-2-2021
10-2-2021
11-2-2021
12-2-2021

Exodus 22:21-27
Exodus 22:28, Rom. 13:1-6
Exodus 23:1-9
Exodus 23:10-19
Exodus 23:20-23

Ps. 23:1
Ps. 99:1
Ps. 1:1 en 4
Ps. 65:8
Ps. 35:1

Markus 2:13-17
Markus 2:18-22
Markus 2:23-28
Markus 3:1-6
Markus 3:7-12

MAANDAG Exodus 22:21-27 (Gastvrij, Hulpvaardig én GENADIG…)
Zwakken in de samenleving hebben bij God een apart plekje.
Gastvrijheid is één van de dingen (geboden) die het leven met anderen dragelijk maakt. Het leven
tussen andersdenkenden, andere culturen, andere tradities, andere huidskleuren, andere soorten
voedsel of klimaten, ja ALLES is voor een vreemdeling vreemd en anders.
Vraag daar maar eens naar bij een asielzoeker, die een verblijfsstatus heeft gekregen. Vraag eens of
wij Nederlanders nu écht gastvrij zijn?
Onze goede God beveelt hen geen overlast te doen of te onderdrukken (vers 21). Israël is zelf
ervaringsdeskundige door het verblijf in Egypte.
Oók weduwen hebben een apart plekje in Gods goede wetten. Indien zij onrecht aangedaan zouden
worden en dát de reden van hun gebed tot God zou zijn, dán zou Hij ZEKER hun geroep VERHOREN.
Welverdiende straf zal dan ook niet uitblijven (vers 24)
Veel van de Oud Testamentische wetten gelden niet meer anno 2021, maar déze wetten zijn
fundamentele liefdeswetten ten opzichte van onze naaste. En daarom zijn er gelukkig ook in Nederland
asiel-, weduwen- en wezenwetten.
Verder mag aan armen bij het lenen van geld geen rente gevraagd worden. Het aanvaarden van
onderpand is ook aan barmhartige regels onderworpen.
En mócht het tegenovergestelde gebeuren en een arm persoon zich moeten beklagen bij God, dan
staat er zo mooi in vers 27:“Ik zal het horen; want Ik ben genadig!”. Mooi hè? God laat Zich hier zo
tussen de regels door even in Zijn hart kijken! Hij is GENADIG!
GESPREKSVRAAG: Waarom is GENADE zo’n mooi woord voor jou?
GEBEDSPUNT: Mag ik Uw genade kennen, ervaren, aanbidden en naleven?
DINSDAG Exodus 22:28 en Romeinen 13:1-6 (Gehoorzaam aan de overheid…)
In vers 28 wordt opstand en tegenspraak tegen over de ons gestelde machten (goden) verboden. Dit
alles voor onze eigen bestwil.
Rellen met bijbehorend vandalisme, zoals die kortgeleden plaats vonden toen de avondklok werd
ingesteld, zijn tekenen van opstand tegen de regering (de goden).
God heeft het ons in Exodus regelrecht verboden en Paulus heeft het voor ons in Romeinen 13 nog
wat verder uitgewerkt.
God stuurt ons aan en wil mijn en jouw leven in rustige banen leiden. Hij heeft daarvoor in het dagelijks
leven dus hogere machten aangesteld. Ouders/docenten/ambtsdragers/politie en BOA’s. Het is
allemaal ‘ten goede’ over ons zegt Paulus. God wil dat wij een stil en gerust leven leiden. Daarom
moeten we de autoriteit niet tegenstaan (vers 2), anders halen we een oordeel over onszelf.
De goden zijn Gods dienares, ons ten goede! Doe je normaal? Dan hoef je echt niet bang te zijn voor
de politie of Mobile Eenheid (vers 3).
Hopelijk heeft de avondklok meer positiefs dan negatiefs over ons landje gebracht. En laten we samen
bidden of dat vreselijke virus zo snel mogelijk onder controle mag komen.
GESPREKSVRAAG: Wat zou de reden van het rellen geweest zijn? (Denk aan zuipketen…)
GEBEDSPUNT: Mag ik U overal in leren gehoorzamen?
WOENSDAG Exodus 23:1-9 (Bescherming in het algemeen…)
In vers 1 wordt gewaarschuwd tegen een wereld van ongerechtigheid. Een gerucht is een verhaal dat
de ronde doet, maar waar je niet zeker van bent of het waar is. Een vals gerucht opnemen en
verder vertellen is dan ook uit den boze.
Hoe actueel! Het verspreiden van ‘fake news’ op social media. Of het doorsturen van een oproep
om te gaan rellen. Dit is zelfs een misdrijf! In het algemeen is het dan ook een zeer kwalijke zaak om
laster te verspreiden. Het gaat altijd ten koste van iets of iemand.
Een goed gerucht echter dempt wonderwel heel snel… Apart hè?

In Psalm 1 zijn vers 1 en 2 verder uitgewerkt. Wanneer je uit wandelen gaat, stil gaat staan en neer gaat
zitten met een goddeloze (een groep relschoppers), breng je jezelf onnodig in gevaar. Want bijgestaan
is meegedaan! Beter doorlopen dus als je een opstootje ziet.
Oók beveelt vers 2 dat je niet recht gaat praten wat krom is. Oók al is dit tegen de stroom van de
groep in! Eerlijk duurt het langst!
Vers 3 en 6 waarschuwt tegen ‘aanneming des persoons’. Dit is een grote valkuil ook voor ons! Een
rijk en voornaam iemand mag niet anders berecht worden dan een arm persoon.
Het is een grondrecht van ieder persoon. Ongeacht ras, gender, geloof, ingezetene of vreemdeling, is
het feit dat rechtspraak goed moet zijn. Het recht mag nooit met geld omgebogen worden. Corruptie
is dus nadrukkelijk verboden.
Tóen mocht dat niet en nú niet! Hoe actueel ook voor ons in 2021.
GESPREKSVRAAG: Hoe kun jij ‘fake nieuws’ onderscheppen/herkennen?
GEBEDSPUNT: Mag ik eerlijkheid hoog in mijn vaandel hebben staan?
DONDERDAG Exodus 23:10-19 (Land en tuinbouw adviezen met de drie (dank)feesten).
Productie ten top! Het braken (niet gebruiken en leeg laten, evt. wel bewerken) van landbouwgrond in
opdracht van God de Schepper is helemaal zo gek nog niet. Alles wat vanzelf opkwam was voor de
armen en of de dieren die het ondertussen weer bemestten. De mineralenhuishouding kon zodoende
in het rustjaar op orde komen.
Met de komst van kunstmest zit braken van landbouwgrond (met onze huidige agro-industrie en
intensieve veeteelt) niet meer in ons systeem. Wel is vruchtwisseling aan te bevelen in verband met
schimmels en aaltjes. Strokenteelt is daarom momenteel sterk in opkomst.
Héél soms wordt alles onder water gezet, denk maar aan de inundatie bij Rilland afgelopen jaar. Alle
schadelijke aaltjes gaan dan dood.
In Israël moest het 7e jaar alles met rust worden gelaten. Het kwam de productie ten goede!
Precies zo het land moest rusten, moeten ook de lastdieren én de mens rusten. Zes dagen werk en de
zevende dag heerlijk uitrusten! Zodoende kon iedere werknemer op adem komen (vers 12).  Een
burn-out moet/kan voorkomen worden als we op tijd leren te ontspannen. Zelfs al nemen we de
zondagsrust heel serieus, dan nóg kan overspannenheid toeslaan.
Verder lezen we hier over de instelling van de jaarlijkse drie feesten.
1. Het paasfeest om de uittocht uit Egypte te gedenken.
2. Het oogstfeest (pinksterfeest) om dan de eerstelingen van de oogst als offer te brengen.
3. Het loofhuttenfeest (ergens in september) als dankdag, nadat de hele oogst was binnengehaald. Bij
alle offers die dan gebracht werden, mocht er géén gist in het brood aanwezig zijn. Ongezuurde of
ongedesemde broden/koeken waren dat dan. Gist staat nl. symbool voor opgeblazenheid van de
zonde.
Het geven van offergaven staat bij deze feesten in het teken van dankbaarheid!
Een bokje mag ter consumptie gekookt worden, maar nooit in de melk van de moeder. Het idee alleen
al is wreed en mag daarom niet! Het was nl. een vruchtbaarheidsrite bij de Kanaänitische volken.
GESPREKSVRAAG: Waarom vind jij een 24/7 economie schadelijk?
GEBEDSPUNT: Leer mij op tijd te rusten en te ontspannen.
VRIJDAG Exodus 23:20-23 (God is er bij…)
Er valt nu een pauze in de specifieke wetgeving. Het waarom wordt door God Zelf uitgelegd.
God Zélf is namelijk bij het volk aanwezig met Zijn Engel. Het is geen gewone engel, maar het is Dé
Immanuël, God mét ons. De Messias, Jezus Christus, is present tijdens de woestijnreis naar het
beloofde land. Hij zal beschermen.
Troostvolle gedachte voor ieder kind van God. Ze zijn niet (nooit) alleen in de woestijn van het leven
anno 2021. Corona/verdriet/rouw/tegenslag/ziekte enz. Hij is erbij!
Hij is er, zo staat er in vers 20b, ‘om u te behoeden en te brengen tot de plaats die Ik bereid heb’
Troostvol in dezen is Johannes 14:2 ”Ik ga heen om u plaats te bereiden”. In het huis van Zijn Vader
in het hemelse Kanaän zijn vele woningen.
Dit goed te beseffen moet de Israëlieten een heilige en voorzichtige wandel geven. Hem gehoorzamen
en niet verbitteren! Want… ‘’Mijn Naam is in het binnenste van Hem”. Hier zie je ook de EENHEID van
God de VADER en God de ZOON!
Oók Gods kinderen kunnen in 2021 door een slordige levenswandel Jezus bedroeven en verbitteren!
Maar in vers 22 staat een belofte. Indien ze Hem gehoorzamen en doen wat er van hen gevraagd is,
dán zal God hun vijanden vanuit Kanaän verdrijven.
Zo hoeven ze écht niet bang te zijn. Toen niet en nú niet! Zo God voor ons is, wie zal er dan tegen ons
zijn?
GESPREKSVRAAG: Mag jij je al zorgeloos als een kind in Zijn armen weten?
GEBEDSPUNT: Mag ik U leren gehoorzamen en vertrouwen?

