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Schriftlezing: Deut. 6:1-9, Matth. 7:13-29 Tekst: 
Deut. 6:4-9. Thema: Met hart en ziel. Zingen: Ps. 1:1 
en 4, Ps. 26:3, Ps. 78:3 en 4, Ps. 19:5 en 7, Ps. 86:6 
 
Hoofdpunten van de preek 
Alleen luisteren leidt tot liefde. 

Oor [vers 4] 
De enige echte opdracht in deze tekst is het gebod 
om te luisteren. Mozes leert het volk gehoorzamen.  

De HEERE is onze God. Hét antwoord op wat God 
zegt: Ik ben de HEERE uw God. Hij nam tot Zijn volk 
aan. De bevrijding uit de slavernij gaat alles vooraf. 

De HEERE is één. God is uit ‘één stuk,’ je weet Wie 
Hij is en wat je aan Hem hebt. Hij is ook de enige. 
De unieke. Andere goden bestaan niet. 

De meest kernachtige en fundamentele 
geloofsbelijdenis van Israël wil het dagelijkse leven 
van elke gelovige van begin tot eind bepalen. 

Hart [vers 5 en 6] 
Luisteren leidt tot liefde. Liefde is een vrucht (Rom. 
5:5) en wordt opgewekt door Christus (1 Joh. 4:19). 
De liefde gaat van binnen naar buiten.  

Ons hart is in de bijbel het centrum van ons bestaan. 
Daar maak je keuzes en bepaal je wat je wil.  

Onze ziel is in bijbels taalgebruik onze levensadem. 
Onze unieke persoonlijkheid. Onze kracht hebben 
we voor alles nodig.  

Het is helemaal, of helemaal niet. De woorden Gods 
moeten ons hart vullen.  

Kind [vers 7] 
Waar je als ouder vol van bent, vullen we om te 
beginnen ook het hart van onze kinderen mee. 

God geeft opvoeders de roeping om dezelfde 
woorden die ons hart vullen onze kinderen in te 
scherpen. Ook zij moeten het gehoorzamen leren. 

Hand en hoofd [vers 8] 
Luisteren leidt tot praktische liefde. Onze handen 
staan in bijbels taalgebruik voor alles wat we doen. 
De Heere wil ons handelen binden aan zijn gebod.  

De voorhoofdsband tussen onze ogen is een teken 
midden op ons hoofd. De Heere wil ook ons denken 
binden aan Zijn gebod.  

Huis 
Luisteren heeft ook gevolgen voor ons huis. Wie 
woont er? De Heere wil dat iedereen bij het ingaan/ 
uitgaan beseft Wie er geliefd en gediend wordt 

Ons huis staat voor heel ons bezit. Ons bezit 
getekend door Gods geboden: waar liefde woont…  


