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Handout Zondag 44. HHG Stellendam 26-6-2022. Gij zult niet begeren - om de diepte van Gods wet te leren. 

Jongen krijgt wijze les van oude man. Vraag: wanneer is iemand rijk genoeg? Jongen: € 1000? Nee. 2000? 10.000? Nog 

één keer: 20.000? Dan weet ik het niet. Oude man: iemand denkt dat hij rijk is, als hij méér heeft, dan hij nu heeft. Nooit 

dus. Jezus waarschuwt voor winnen van hele wereld, maar schade lijden aan ziel. Over zonde van begeren, HC 44.  

1. Een vijand van alle zonden (113). Over huis. Funda. Helemaal in beslag nemen. Personeel: dat vakman bij je komt 

werken. Os en ezel: vervoersmiddelen. Mooie auto. Begeren van vrouw van naaste. Gaat er van door. Zelfs kinderen in 

winkelstraat. God gaat naar bodem van hart. Aan buitenkant: lijkt mee te vallen. Wie heeft er last van? Begeren is niet 

erg. Anders merkt het niet. RKK: begeren is geen zonde, alleen daad. Voor God wel. Niemand gaat vrijuit. Zo begon zonde. 

Gen. 3. Met begeren naar verboden vrucht. Leidt tot dood. 113: gaat om hart. Zie psalm 90. God kent onze heimelijke 

zonden. God vraagt vijand van zonde zijn. 3x: allen. Altijd – alle zonden – alle gerechtigheid. Verlangen naar goede. 

Voorbeeld: tuin met onkruid. Zoveel mogelijk eruit. Doel: gewas laten groeien. Hoe dichter bij Christus leven, hoe beter 

we zonde kunnen doden.  

2. Het voornemen van de allerheiligste (114). HC2: vr. 5. Hier: vr. 114. Lijken op elkaar. Wet = spiegel. Kunt u dit 

houden? Nee. Van nature geneigd God te haten. Weer die vraag: voor bekeerde mensen! Weer: nee! Toch groot verschil 

Tussen ellende – dankbaarheid: verlossing. Die tot God bekeerd zijn. Vraag voor de verloste in Christus. Bekeerd. Anders 

leren denken. Ze zijn heiligen. RKK hebben heiligen. Allerheiligsten. Bedekt met heiligheid van Christus. Pelgrim. Lijkt op 

Christus. Groei. Zuigelingen – jongelingen – vaders. Er is begin. Volmaakt? Nee. Strijd. Wie heeft dat ervaren? Paulus. 

Minste vd apostelen. Mozes, etc. Luther. McCheyne. Klein beginsel. In begin, denk je: lukt me wel om aan Gods wet te 

houden. Hoe meer genade, hoe meer ontdekken: tekort schieten. 1%. Rom. 7. Inwendige strijd. Zolang zij in dit leven zijn, 

nooit verder dan beginsel. In het hart. Bij neerleggen? Geen openlijke zonden. David. Petrus. Noach. Simson. Ze leven wel. 

Vorderen in heiligmaking. Calvijn: we gaan kruipend vooruit.  

3. Het verlangen naar vergeving en vernieuwing (115). Waarom scherp preken? Is dat wel eerlijk? Zo scherp? 

Letterlijk staat er: exact en streng. 2 redenen: A) zondige aard beter leren kennen en meer vergeving zoeken. Nooit wet 

achter ons laten. Daarom in oude kerken: 10 geboden. Lezen van de wet op zondag. Vb: 100 km borden. Herhaling nodig. 

Op levensreis wet herhalen. Vuil van de zonde zien. Meer Christus nodig. Vergeving van zonden. B) meer gebed nodig. 

Daarom Onze Vader hierna behandelen. Geest is onmisbaar. Gods beeld nodig. Door Geest werkingen van lichaam doden. 

Geest geeft groei en vernieuwt. Groei = kenmerk van leven. Is er uw groei te zien? Opwas? Hoe lang nodig? Tot laatste 

snik toe. Dan pas is de strijd voorbij. Dan is daar volkomenheid. Eeuwige blijdschap. Treuring zal wegvlieden.  

1. Wat hebt u van de preek geleerd?  

2. Waarom zou de Rooms Katholieke Kerk het begeren nog geen zonde willen noemen? Is elk begeren zondig?  

3. De catechismus heeft het over allerheiligste kinderen van God. Waar kun je die aan herkennen? Bent u zo iemand?  

4. Geef in eigen woorden een omschrijving, van wat de heiligmaking inhoudt. Betrek hierbij Hebr. 12:14 en Rom. 8:6+13.  

5. Wat doet een scherpe wetsprediking met ons gevoel? Wat gebeurt er als in de kerk de wet níet scherp gepreekt wordt? 

6. Waar aan is geestelijke groei te herkennen? Noem 3 kenmerken.  


