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Heidelbergse catechismus, Zondag 42 
Vraag 110: Wat verbiedt God in het achtste gebod?  
Antwoord: God verbiedt niet alleen het stelen en roven, wat de overheid straft, maar Hij noemt ook diefstal: alle 
verkeerde handelingen en vergrijpen,  waarmee wij het bezit van onze naaste in handen trachten te krijgen, hetzij 
met geweld of schijn van recht, zoals met vervalsing van gewicht, lengte, maat, waar en munt, met woeker of door 
enig middel dat God verboden heeft. Hij verbiedt bovendien alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn ga-
ven. 
Vraag 111: Maar wat gebiedt God u in dit gebod?  
Antwoord: Dat ik het belang van mijn naaste, waar ik kan en vermag, 
bevorder en met hem zo handel als ik zelf wilde dat men met mij handel-
de. Bovendien, dat ik getrouw mijn arbeid verricht om de behoeftigen te 
kunnen bijstaan. 
 

Uit de Bijbel: Lev. 25: 10-14, 23-28; Math. 6: 19-34 

Vragen voor gesprek: 

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

- Iedereen is blij als inbrekers worden opgepakt. Wie het heeft mee-
gemaakt weet hoe naar het voelt als je ontdekt dat iemand je huis is 
binnengedrongen om spullen te stelen.  Dieven zullen zich moeten 
verantwoorden tegenover God.  
- Belangrijk om dit gebod toch ook op jezelf te betrekken: wat zegt 
God hier tegen mij?  
- verbreding: De catechismus verbreedt de betekenis en brengt het zo dichterbij ons.  Praktische voorbeelden zijn er 
ook vandaag: fraude, halve waarheden om meer geld te verdienen, uitbuiting in kledingindustrie. Het maakt bewust 
dat het best ingewikkeld is om te leven in een economie die draait om groei van bezit.  
- In de boeken van Mozes wordt het woord ‘stelen’ in verband gebracht met het bestaan van de ander. Je tast de an-
der aan in zijn/haar mogelijkheden om een goed leven te hebben.  
- verdieping: In navolging van Calvijn draait de catechismus het achtste gebod om van een verbod  naar een gebod. 
Dat past ook bij het leven uit dankbaarheid voor de grote gave van Gods liefde in Christus. Niet zoeken naar ‘hoever 
mag ik nog net gaan?’, maar: ‘hoe mag ik in de praktijk Gods liefde zichtbaar maken?’... 
- Christenen zijn erop gericht om anderen het leven mogelijk te maken. Niet stelen, maar delen.  
- Twee Bijbelse basisprincipes rond geld en bezit leggen hiervoor de basis:   
 1. Vanuit Leviticus 25:23 ’Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe. 

 U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij.’  Christenen zien hun bezit als iets wat God hen in bruik
 leen ter beschikking stelt. Om van te leven, dankbaar van te genieten en om er het goede mee te zoe ken 
 voor mens en wereld.  Vanuit de ‘grote  Verzoendag’ mochten mensen na financiële tegenwind weer op
 nieuw beginnen. 
 2. Vanuit Mat. 6:33 ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 

 erbij gegeven worden.’ Jezus brengt deze gerichtheid op het koninkrijk van God in verband met een waar-
 schuwing om geen schatten te verzamelen op de aarde, maar in de hemel. Wat geeft in het leven van Chris
 tenen de doorslag? Niet wat telt op je bankrekening, maar wat telt met het oog op Gods toekomst en Zijn 
 werk in deze wereld. 

 Welke reden is er om blij te zijn met dit gebod en waar zitten de lastige kanten?  
 Welke concrete actuele voorbeelden  kunt u geven waar dingen ‘schuren’ met  dit gebod/deze uitleg.  

Herkent u de basisprincipes uit de Bijbel? Hebben deze u wel eens geholpen in het maken van bepaalde 
keuzes?  

-> Bidt als ouder gemeentelid voor degenen die op hun werk of in andere maatschappelijke functies veel wijs-
heid nodig hebben rond het achtste gebod.  


