
Heidelbergse Catechismus zondag 44           Middagdienst 24 mei 
 

Zondag 44 – Klassieke weergave Een eigentijdse weergave  
V&A 113: Wat eist van ons het tiende gebod? 
Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in 
ons hart nimmermeer kome, maar dat wij te allen tijde van 
ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle 
gerechtigheid hebben1. 
 
V&A 114: Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze 
geboden volkomenlijk houden? 
Neen zij; maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven 
zijn, hebben maar een klein beginsel dezer gehoorzaamheid1; 
doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar 
sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven2. 
 
V&A 115: Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien 
geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden 
kan? 
Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard hoe 
langer hoe meer leren kennen1, en des te begeriger zijn om de 
vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te 
zoeken2. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons 
benaarstigen, en God bidden om de genade des Heiligen 
Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld 
Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde 
volkomenheid na dit leven geraken3. 

Wat eist het tiende gebod? 
Dat geen enkele gedachte tegen de geboden van 
God in ons opkomt. Dat we de zonde haten en 
gerechtigheid liefhebben. 
 
Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze 
geboden volkomen houden? 
Nee; al leven we zo heilig mogelijk, dan staan we nog 
maar aan het begin van een gehoorzaam leven. Toch 
verlangen we er wel intens naar om in 
overeenstemming met al Gods geboden te leven. 
 
Waarom laat God de Tien Geboden zo scherp 
prediken, als we ze toch niet kunnen houden? 
Ten eerste om ons daardoor onze zondige aard 
steeds beter te doen kennen. Dan verlangen we des 
te meer naar de vergeving in Christus. Ten tweede 
spoort God ons daardoor aan om te bidden om de 
Heilige Geest, Die ons steeds meer vernieuwt naar 
Zijn beeld. Na dit leven zullen we volmaakt zijn. 
1 Rom. 7:7. 
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. 
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. 

Samenvatting: 

- Vraag & antwoord 113: niet alleen ons doen, maar ook ons willen 
o Verkeerde verlangens en jaloezie van binnen zijn de bron van de zonden die je doet 
o Professor Herman Paul: secularisatie betekent niet dat mensen onkerkelijk worden, maar het 

betekent dat je hart meer verlangt naar spullen en mensen, dan naar God 
- Vraag & antwoord 114: God vraagt een 10 van ons 

o En toch, de Heere God eist perfectionisme, hoe moeilijk het ook klinkt 
- Vraag & antwoord 115: God Zelf zorgt een 10 

o Als de druk te hoog is zoeken mensen altijd uitvluchten. De druk van de Wet is enorm hoog, 
maar de Heere God geeft een uitvlucht: de Heere Jezus, Hij vervult de Wet 

 

Gespreksvragen: 

Kinderen: 
1. Wat is begeren? Is begeren altijd verkeerd? Lees eens Psalm 42 en 63. 
2. Ben je wel eens jaloers? Wanneer? Wat heeft dat met dit gebod te maken? 
3. Wij moeten zonder zonde leven. Kunnen wij dat? Wie kon dat wel? Wat moeten we daarom doen 

volgens vraag 115? 
Jongeren: 

1. Er zijn verschillende misvattingen rond de wetsprediking. Geef over beide je mening. 
a. Christus heeft de wet vervuld; wij kunnen de wet toch niet houden en de prediking van de wet is 
daarom niet nodig. 
b. De mens kan de zonde in dit leven volkomen overwinnen. 

2. Wie bedoelt de Catechismus met ‘de allerheiligsten’? 
3. De verwijstekst Romeinen 7:14 is in het leven van ds. Kohlbrugge van grote betekenis geweest 

(zogenaamde kommapreek). Spreekt hier een kind van God of een ongelovige? 


