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Heidelbergse Catechismus, Zondag 44 
Vraag 113: Wat eist het tiende gebod van ons?  
Antwoord: Dat zelfs de minste neiging of gedachte in strijd met enig gebod van God nooit in ons hart mag opkomen, maar dat wij te allen 
tijde en met ons gehele hart alle zonden haten en alle gerechtigheid liefhebben. 
Vraag 114: Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden?  
Antwoord: Nee, ook de allerheiligsten hebben, zolang zij in dit leven zijn, slechts een klein begin van deze gehoorzaamheid, maar wel zo 
dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar enkele, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. 
Vraag 115: Waarom laat God ons de Tien Geboden dan zo streng prediken, wanneer toch niemand zich er in dit leven aan kan houden?  
Antwoord: Allereerst, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen en des te meer verlangen naar de 
vergeving van zonden en de gerechtigheid in Christus zoeken. Vervolgens, opdat wij ons zonder  
 ophouden beijveren en God om de genade van de Heilige Geest bidden, dat wij hoe langer hoe meer naar 
het beeld van God vernieuwd worden, tot wij na dit leven de volkomenheid bereiken die ons in het voor-
uitzicht is gesteld. 

 

Uit de Bijbel: Gen. 3:1-15 en Rom. 7:14-26  

Vragen voor gesprek: 

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

- Zoals je met een looplamp dingen op een donkere zolder tevoorschijn kunt halen, zo kijkt 
het tiende gebod naar onze binnenkant.  
- In het oude testament betekent dit gebod niet dat je in het geheel niet iets mag begeren. 
Het gaat om dingen die buiten je bereik liggen omdat ze nodig zijn voor het 
goede leven van je naaste en daar wil je als het goed is niet aan komen.     
- Een Bijbels voorbeeld hierbij is het verhaal waarin de profeet Nathan aan 
David de spiegel voorhoudt in 2Sam. 12. David dicht hierna Ps. 51, een 
psalm die belijdt dat de zonde dieper zit: ‘schep in mij een rein hart’. 
- Bij de zondeval in Genesis 3 speelt het ‘focussen op wat je nog niet hebt’ 
een belangrijke rol. Eva laat zich wijs maken dat ze niet tevreden moet zijn 
met wat ze heeft.   
- Opvallend: de catechismus geeft ronduit aan dat wij niet aan dit gebod 
kunnen voldoen. Ook gelovigen komen niet verder dan een klein beginne-
tje. Maar waarom dan wel die geboden elke keer lezen/horen?  
-  De wet helpt ons om onze zonde nog beter kennen en ons zo nog meer 
aan Christus en Zijn volbrachte werk vast te houden. 100% genade! 
-  De wet wakkert ook ons gebed om de Heilige Geest aan. We weten dat 
het niet vanzelf gaat, maar we willen wel graag meer en beter.  
- Al met al herken je in deze omgang met de wet ook iets van de worsteling 
van Paulus in Rom. 7: ‘Het goede dat ik wil dat doe ik niet…’  
- Juist gelovigen kunnen zonde of bepaalde zonden ervaren als een macht 
die de baas over hen speelt. Toch leggen ze zich daar niet bij neer, want 
Christus heeft de overwinning behaald.  
- Dankbaar voor die verlossing mogen wij verlangen, bidden en strijden dat 
de liefde voor God hoe langer hoe meer in ons leven doorwerkt.  

- Herkent u / herken jij de worsteling van Paulus in Romeinen 7? Waar-
om hoeven wij er toch niet wanhopig van te worden? 
- Reageer op de stelling: ‘Aan zondekennis op zich heb je niets’  
- Bespreek met elkaar de vragen die de preek opriep.  
 
Een vraag of opmerking is natuurlijk ook altijd  welkom via                         
mvandam@solcon.nl of 035-5412090 

Uit: W. Verboom, De catechismus voor kinderen 

Voor kinderen:  


