
 

 

4e vastenimpuls op 10 maart 2021 
Hoort - en gij zult leven! 

 
Ik nodig je vandaag opnieuw uit om tijdens deze vastenweek (van woensdag tot 
dinsdag) de volgende impuls te overwegen. 
Neem de tijd voor jezelf; zoek een rustige plek, een comfortabele zithouding, zachte 
muziek indien nodig. Je kunt desgewenst een zogenaamd 'vastendagboek' 
bijhouden. Je kunt een kaars aansteken. Het is helemaal aan jou hoe je deze impuls 
voor jezelf wilt gebruiken! 
 
Regels zijn er om overtreden te worden! Dat denken veel mensen, ook op dit moment 
tijdens de coronapandemie. Maar waarom worden regels gemaakt? Stellen ze ons 
leven niet zo in dat we op een respectvolle en waarderende manier met andere 
mensen kunnen samenleven? 
 
In art. 2 lid 1 van onze grondwet wordt het volgende bepaald: 
"Eenieder heeft recht op de vrije ontplooing van zijn persoonlijkheid, zolang hij de 
rechten van anderen niet schendt en de grondwettelijke orde of de morele wet niet 
schendt." 
 

De oorsprong van al onze regels, onze grondwet en alle verordeningen zijn de tien 
geboden die Mozes van God ontving. 
Het boek Exodus zegt: 
Toen sprak God deze woorden: 
"Ik ben de HEER, uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Vereer naast 
mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets 
dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder 
de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw 
God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de 
kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 
Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het 
duizendste geslacht. 
Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij 
niet vrijuit gaan. 
Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen kunt u werken en al uw 
arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, 
uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor 
uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad 
wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de 
zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER 
de sabbat gezegend en heilig verklaard. 
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang 
leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 
Pleeg geen moord. 
Pleeg geen overspel. 
Steel niet. 



 

 

Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, 
zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort."  
(Exodus 20: 1-17) 
 

Deze geboden beschermen het individu en de gemeenschap tegen machtsmisbruik 
en controle. Hoe zou de wereld eruit kunnen zien, hoe zouden wij mensen kunnen 
samenleven, als iedereen zich aan deze instructies zou houden? 
 
De uitdrukking 'Heb lief en doe (dan) wat je wilt' komt van Sint-Augustinus (354-430), 
bisschop van Hippo, en ondersteunt de tien geboden: 
 

Als ik doe wat ik wil doen, heb ik, zolang ik anderen respecteer en respect betoon, 
veel vrijheid van handelen in mijn leven. Als niet alleen ik, maar ook alle andere 
mensen zich aan de basisregels houden, zal onze samenleving worden gevormd door 
vertrouwen, veiligheid en waardering. Deze manier van leven hoeft geen utopie te 
zijn! 
Laten we de Tien Geboden in deze vastenweek eens nader bekijken en nadenken 
over het belang van elk voor ons persoonlijk! 


