
‘In Christus’ (antw. 115) 

Bekering  

Heel je leven 

Ik jaag ernaar (Fil. 3:10-14) 

Gods gebod kan niet zonder gebed (antw. 115, Fil. 4:6,7) 

Afronding 
Waar verlang jij naar? 
 

 

Na de dienst – om vast te houden 

 Welk voorbeeld uit de preek over het tiende gebod sprak u het 
meest aan? 

 Er zijn in de preek allerlei Bijbelse voorbeelden genoemd waarin het 
tiende gebod een rol speelt. Kent u nog meer voorbeelden? 

 Niet begeren heeft met drie relaties te maken: de relatie tot de 
naaste, de relatie tot God en de relatie tot mijzelf. Wanneer je denkt 
aan dat laatste kan zelfontplooiing dan een plaats hebben? 

 De Heilige Geest verandert je denken. Wat betekent het concreet 
om te denken vanuit de liefde? 

 Wat heeft het gebed te maken met een zuiver verlangen? 
 

 

Schriftlezingen:  Jozua 7:19-23, Romeinen 7:7-14 en Filippenzen 3:8-14 

 
Voor de dienst – om erin te komen 
 Is begeerte altijd zonde? Waarom wel/niet? 
 Wat valt u op in de catechismus bij de uitleg van het tiende gebod? 
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Tiende gebod  

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 dat van uw naaste is. 
 
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 zon den 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 
vooruitzicht is gesteld. 



 
In de dienst – om er bij te blijven 

 
 
 
 

In de dienst – om erbij te blijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Voor de kinderen 
1. Noem een ander woord voor begeren. 
 
 
2. Wat is een positieve kant van begeren? 
 
 
3. Wat is een negatieve kant van begeren? 
 
 
4. Ben jij weleens jaloers op wat een ander heeft? Kun je een 
voorbeeld noemen? 
 
 
5. Begeerte leidt soms ook tot andere zonden. De dominee noemt 
drie voorbeelden: 
Bij welke persoon uit het Oude Testament leidt begeerte tot 
doodslag? 
 
 
Bij welke persoon uit het Oude Testament leidt begeerte tot overspel? 
 
 
Bij welke persoon uit het Oude Testament leidt begeerte tot stelen? 
 
 
6. Wat betekent ‘alle gerechtigheid liefhebben’? 
 
 
7. Welk verlangen geeft de Heilige Geest? 
 

 
 

 
Thema: Begeren en begeren is twee! 
 
Inleiding 
Waar verlang je naar? 

Een positieve en een negatieve kant (Hooglied 5:16, Daniel 10:3) 

 
Onzuivere begeerte 
Het tiende gebod is anders 

Zonde tegen het tien gebod verleidelijk?  

Begeerte leidt tot het doen van zonde (Joz. 7:21) 

Hoe tevreden ben je? 

De minste neiging of gedachte (antw. 113, Jacobus 1:14) 

Luther: “dit tiende gebod is in het bijzonder gegeven voor de allervroomsten” 
(Romeinen 7:7) 

Misleidende begeerte 

 
Zuivere begeerte 
Alle gerechtigheid liefhebben (antw. 113) 


