Zingen:
• Psalm 108: 1,2
Lezen:
• Spreuken 23: 19-28
• Markus 7: 14-23
___________________________________________________________________________
Geef je hart aan de Heere
Inleiding
Mirjam en Erik ontmoetten elkaar tijdens de uitwisseling van hun JV’s. Tijdens die
ontmoeting kreeg Mirjam meer dan gewone belangstelling voor Erik. Er groeide iets tussen
die twee. Mirjam voelde dat ze verliefd was, hij vond haar ook best leuk. Ze trokken steeds
meer met elkaar op, ja, ze hielden van elkaar. Tenminste dat dacht Mirjam. Na 2 maanden
werd Erik steeds minder spontaan. Hij werd meer afstandelijk en koel. Terwijl zij hem in haar
hart liet kijken en liet voelen hoeveel ze van hem hield, liet Erik zijn liefde niet merken. Dit
deed haar pijn. Erik was er wel, maar toch was het niet echt. Hij was er niet met zijn hart. Dat
hield hij voor haar gesloten. Op een gegeven moment kwam ze achter de oorzaak hiervan.
Erik had veel contact met een ander meisje. Wat schrok Mirjam! Ze was niet de enige en
ware! Hoe pijnlijk het ook was ze verbrak meteen de relatie. Terecht. Zonder elkaar je hart te
geven kun je geen levenslange verbintenis aangaan. Precies zo is het als het gaat om de
verhouding met de Heere.
De tekst
De tekst waar het in deze inleiding om gaat is, vers 26a: ‘Mijn zoon! geef Mij uw hart.’ Het is
een van de meest indringende aansporingen van het boek Spreuken, dat maar liefst meer dan
900 spreuken bevat. Wij weten niet of het jullie ook opgevallen is, maar in de Statenvertaling
staat ‘mij’ en ‘mijn’ niet met een hoofdletter. Dit valt te verklaren omdat Salomo de spreuken
heeft geschreven en heeft onderwezen toen hij leefde. Toch mogen we er ook vanuit gaan dat
dit vers een vermaning is van de Heere zelf, door de mond van Salomo. Geen woord of letter
heeft God namelijk voor niks geschreven. Hij heeft altijd ons behoud op het oog.
We zullen de tekst eens nader bekijken. Opvallend is dat Salomo zijn leerlingen aanspreekt
met ‘mijn zoon’ zoals een vader zijn kind aanspreekt. Er zit iets teers, een toon van liefde in
deze aanspraak. Uiteraard geldt deze aanspraak ook voor meisjes: vul ook maar ‘mijn
dochter’ in. ‘Mijn’ is een bezittelijk voornaamwoord. Alleen de eigenaar kan dit zeggen. Ook
de Heere spreekt ons op deze manier aan. Hij noemt ons: ‘Mijn zoon, mijn dochter!’ God
heeft als Schepper recht op ieder mens. Hij heeft jou gemaakt. Dat betekent niet dat we
daarom al een wedergeboren kind van God zijn. De Heere vraagt immers ook ‘geef Mij uw
hart!’ Het is niet genoeg als onze naam aan die van de Drie Enige God is verbonden met de
doop. We kunnen alleen zalig worden als we ons hart aan de Heere hebben gegeven!
Veder moeten we er goed op letten dat er staat ‘geef mij uw hart’, dit is een eis. Blijkbaar
moet ons hart (nog) in het bezit van God komen. Heb jij je hart al aan je Schepper gegeven?
Het behoort Hem toe. Het woordje ‘geef’ betekent jezelf volledig, zonder reserve, overgeven
aan de Heere. Alleen voor Hem willen leven. ‘Mij’ met een hoofdletter betekent hier de relatie
van God met jou. Wanneer je een hartelijke keus voor de Heere hebt gemaakt is dat te zien in
je leven. Denk maar aan een jongen en meisje die gaan verloven. Dit wordt bekend gemaakt
in de krant en wordt zichtbaar door de ring aan hun vinger. Ze willen hun liefde graag aan

iedereen laten zien. De Heere roep ons ook heel persoonlijk. Dit zien we aan het woordje
‘Uw’. Niemand kan zich daarom onaangesproken voelen.
Let op dat de Heere ons in de eerste plaats geen geld, geen tijd of energie vraagt. Je kunt Hem
alles geven, maar het is onvoldoende als we ons hart niet hebben gegeven. Hij vraagt ons
‘hart’. Wat wordt hier mee bedoeld? Ons hart is in de Bijbel het woord voor het centrum van
ons leven. In Spreuken 4:23 lees je dat uit het hart de uitgangen van het leven zijn. Het is de
bron van ons denken, willen en voelen. Als je iemand je hart geeft, geef je iemand jezelf. Je
hoort dan bij die ander. Waar gaat jou hart naar uit? Krijgt God de eerste plaats in jouw leven?
Of is het je studie, je hobby’s of je vrienden? Misschien heb je wel verkering. Besef dan dat
God zelfs boven je vriend of vriendin moet komen te staan…
Een zondig hart
Wat een moeilijke les voor ons. Het is blijkbaar niet vanzelfsprekend als je er naar verlangt de
Heere te dienen. Eigenlijk is het al een wonder dat de Heere je hart wil hebben. Door de
zondeval in het paradijs heb jij je hart in je eigen hand genomen. Je wilde zelf de baas zijn. De
Bijbel is daar heel duidelijk over. In Genesis 6:5 staat van de mens dat ‘al het gedichtsel van
de gedachten zijns harten te allen dage alleen boos is.’ En in Jeremia 17:9 lezen we: ‘Arglistig
is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?’ De Heere Jezus heeft
in Ezechiel 11:19 de gesteldheid van ons hart getypeerd door het een ‘stenen’ hart te noemen.
We moeten er niet veel van hebben God in het centrum van ons leven te stellen. Een steen is
hard, koud, onvruchtbaar, dood. Uit ons hart komen alleen maar boze dingen voort. De Heere
waarschuwt ons in Spreuken 26 vers 20 voor te veel wijn zuipen en te veel vlees eten. Ook in
Markus 7 vers 21 en 22 staat ‘Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade
gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog,
ontuchtigheid, een boos hart, lasteren, hovaardij en onverstand. Al deze boze dingen komen
voort van binnen en ontreinigen de mens.’ Dit is een hele waslijst. Ga maar eens na hoe dat in
jouw leven is.
God wil je hart
Maar wat een wonder dat God dat hart terug wil hebben! Je zou kunnen verwachten dat Hij
het niet meer wil hebben. Dat zou je eeuwige dood betekenen, want jij verandert het zelf niet.
Jij bent niet in staat om het levend te maken. God alleen kan jouw hart veranderen, levend
maken en vernieuwen. God wil een stenen hart veranderen in een vlezen hart. Een vlezen hart
leeft, is ontvankelijk, klopt van warmte en is gevuld met liefde. Daarom nodigt Hij met
aandrang en liefde: geef Mij jouw hart! Hij wil je een nieuw hart geven. Nou, zeg je, dat is
wel erg kort door de bocht. Hoe weet je nu dat God dat echt wil? Het bewijs van Zijn liefde
heeft Hij gegeven. Je kunt een nieuw hart krijgen omdat God Zijn eigen hart heeft gegeven.
Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gezonden voor verloren mensen. Het hart
van Christus brak aan het kruis om het onze te helen. ‘Geef Mij uw hart’ betekent dat je met
dat harde, onreine hart van jezelf bij Jezus moeten komen in het gebed en Hem vragen dat Hij
met de Heilige Geest erin gaat werken. Wie zijn en haar hart aan Christus geeft, geeft in feite
zichzelf aan Hem. Helemaal, want met een half hart is de Heere niet tevreden. Zo maakt Hij
van dat slechte hart een goed hart. Ook al is je hart vol zonden, ook al is het vol droefheid,
ook al is het vol angst, ook al is het leeg, ook al voel je dat het zo hard is als een steen en koud
als ijs, toch zegt de Heere: ‘geef Mij je hart! Stort je hele hart voor Mij uit.’ Doe het, nu het
nog kan!

Het doel
Je hart aan de Heere Jezus geven, opdat Hij het verandert, heeft natuurlijk een doel. Het gaat
erom dat de Heere weer gediend wordt in jouw leven hier en nu. Je kan de oude niet blijven!
De Bijbel spreekt dan van een nieuw hart, van nieuwe verlangens, een nieuwe hoop, een
nieuwe vrees, een nieuwe afkeer van de zonde. Je krijgt een gebroken, een gelovig en eerlijk
gemaakt hart. Een gereinigd hart, waarin Christus woont. Dit gaat niet makkelijk. Het gaat
met strijd gepaard. De Duivel zal er alles aan doen je tegen te houden. Maar Hij zal wat Hij is
begonnen, ook voleindigen. Een door de Heere vernieuwd hart heeft goede werken tot gevolg.
Een goede boom brengt goede vruchten voort. Dat is te merken thuis en op school, aan de
manier waarop je, je vrije tijd invult. Ook de manier waarop je met je naasten en Gods
schepping omgaat, staat daar niet los van. Zolang je nog op aarde bent, is je hart nog niet
volmaakt vernieuwd. De allerheiligste heeft nog maar een klein beginsel van de nieuwe
gehoorzaamheid. Daarom is het belangrijk om steeds weer te komen tot Hem Die zei: ‘Wie in
Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht’.

Vragen:
1a De Heere beveelt: ‘geef Mij je hart’! Waarom kan Hij dat vragen?

b Wat is jouw aandeel daar dan in?

2

Waarom kan de Heere een mens met een zondig hart Zijn zoon/dochter noemen? (zie
Lukas 15 vers 11 t/m 32)

3

Wat vind je van deze stelling: Als je jong bent, kun je maar een deel van je hart aan de
Heere geven. Als je ouder bent, wordt dat vanzelf beter.

4

Lees in de Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 + 4 artikel 11. Leg dit in een paar zinnen in
je eigen woorden uit.

5

Bespreek eens in je groepje waar je hart vol van is/kan zijn. Zou je dit anders
willen?

