
Samenvatting preek over het 10e gebod en H.C. zondag 44 
Lezen: Romeinen 7:7-26 
 

Het tiende gebod (Exodus 20)  
17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw 
naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets 
wat van uw naaste is. 
 
(Deut. 5): En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet 
zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn dienaar, noch op 
zijn dienares, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is. 
 
Zondag 44 
 
Vraag 113: Wat eist God in het tiende gebod?  
Antwoord: Dat zelfs de minste neiging of gedachte in strijd met enig gebod 
van God nooit in ons hart mag opkomen, maar dat wij altijd met heel ons 
hart alle zonden haten en alle gerechtigheid liefhebben1.  
1 Rom. 7:7.  

 
Vraag 114: Maar kunnen zij die tot God bekeerd zijn, deze geboden 
volkomen houden?  
Antwoord: Nee, ook de allerheiligsten hebben, zolang ze in dit leven zijn, 
slechts een klein begin van deze gehoorzaamheid1, maar wel zo, dat zij 
met een ernstig voornemen niet slechts naar sommige, maar naar alle 
geboden van God beginnen te leven2.  
1 Pred. 7:20; Rom. 7:14, 15; 1 Kor. 13:9; 1 Joh. 1:8, 10. 2 Ps. 1: 2; Rom. 7:22; 1 Joh. 2: 3.  

 
Vraag 115: Waarom laat God ons de Tien Geboden dan zo scherp 
prediken, als 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 kennen1 en des te meer verlangen (begeren) naar 
de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus zoeken2. 
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, totdat wij na dit leven de 
volkomenheid bereiken die ons in het vooruitzicht is gesteld3.  
1 Ps. 32:5; Rom. 3: 20; 1 Joh. 1: 9. 2 Matt. 5: 6; Rom. 7: 24, 25. 3 1 Kor. 9:24; Filip. 3:12-
14.  

 
Thema: Waar de wet op uitloopt 
 
Intro: Doen wat je niet wilt 
Vb. chips of chocola: je blijft maar eten, terwijl je weet dat het niet verstandig is. 
Die tegenstrijdigheid in zichzelf herkent Paulus ook bij de wet van God. 
 
10e gebod in de wet (Dekaloog)  
Laatste woord om te blijven bij de Bevrijder in Zijn vrijheid. 
Goede verlangens/begeerten zijn er ook. In 10e gebod gaat het om schade aan je 
naaste en hebzuchtige verlangens. 
Voorbeelden daarin kwamen al langs bij 7e en 8e gebod (echtbreken, stelen) 
Nadruk op begeren, ergens je zinnen op zetten. 
Bij afzonderlijke geboden stond het doen centraal. 
10e gebod legt vinger bij het bedenken, het plannen maken om te doen. 



Antwoord 113 H.C. heel radicaal: 
Veel absolute woorden: minste neiging, enig gebod, altijd, hele hart, alle… 
Waarom zo stellig en betrekken op alle geboden? 
Doet Paulus in Rom. 7: Begeren (in het algemeen). 
Vooral Jezus zelf in de Bergrede (Matth. 5:21-48). 
Noemt ook 3e gebod (zweren) en 6e gebod (doodslaan). 
Verscherpt overspel tot aanzien om te begeren. 
Hoe scherper verwoord, des te meer de neiging te overtreden (ga ik toch niet 
redden). 
 
Antwoord 114: Niemand redt het om deze geboden te houden 
Allerheiligsten: mensen die bijzondere roeping hebben in het Koninkrijk van God. 
Bijbel eerlijk over falen van hen: bijv. Mozes, David, Petrus en Paulus. 
Wij redden het niet ook maar één gebod volkomen te houden. 
Tegen die achtergrond: klein begin. 
Klein t.o.v. de volmaaktheid van God. Voorkomt krampachtig zo heilig mogelijk voor 
te doen en teleurstelling als dat niet lukt. 
Maar, verbonden met Christus wil God door de H.G. grote dingen in ons doen. 
Worden we opgeroepen er helemaal voor te gaan (en niet maar een beetje of 
halfslachtig). 
Dat blijkt ook uit 2e gedeelte: ernstig voornemen naar alle geboden van God 
beginnen te leven. 
 
Antwoord 115: Waarom dan zo scherp de wet laten klinken? 

1. Om het kwaad in ons te ontmaskeren. Probleem niet alleen/zozeer de 
verkeerde dingen die we doen, maar de bron waaruit het voortkomt. 
Vergelijk een arts die een wond openlegt om het vuil te verwijderen. 
Joh. 15: Reinigen (snoeien) om meer vrucht te kunnen dragen. 

2. Om te verlangen naar vergeving en vernieuwing in Jezus Christus. 
Als je een 0 hebt verdiend, heb je die Ene nodig. 
Want een 1 en een 0 is samen een 10. Als je Jezus volgt, ziet God je in Hem 
als volmaakt! (Rom. 7:24,25 en 8:1) 

3. Om ervoor te gaan door de H.G. vernieuwd te worden. 
Actief en passief hoort bij elkaar. Vergelijk Fil. 2:12 en 13.  
Niet de vraag: hoe ver ben je al in de vernieuwing, maar diep verlangen om (in 
vreugde!) voor Hem te leven die Zijn leven voor je gaf. 
Dichtbij Hem ontdek je meer wat niet deugt én ga je meer op Hem lijken. 

4. Om te hunkeren naar de volkomenheid straks.  
 

Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:  
1. Hebt u/jij ook (wel eens) zo’n last van een bepaalde (verkeerde) begeerte? 

Hoe gaat u/jij daar mee om? 
2. Hoe komt het op u/jij over dat de meest toegewijde christenen een klein begin 

van de volkomen gehoorzaamheid hebben?  
In welk opzicht is het bevrijdend en wat zijn valkuilen om het zo te noemen? 

3. Waarom staan er in de Bijbel zoveel oproepen tot levensheiliging, als je het 
toch zelf niet kunt? 

4. Hoe kun je goede verlangens voeden en verkeerde verlangens doven? 
5. Herkent u/jij het verlangen naar het volkomen goede in Gods toekomst? 


