Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 44
Elburg, 20 januari 2019
Schriftlezing: 1 Johannes 3:1-10
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 tijd 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 allen
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 houden kan?
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
vooruitzicht is gesteld
Kernpunten bij de preek
• Het 10e gebod geeft een soort leessleutel voor de andere geboden: het gaat niet
alleen om uiterlijke gehoorzaamheid en zuiverheid, maar ook om innerlijke.
• Deze gedachte heeft de catechismus al toegepast in de uitleg van elk afzonderlijk
gebod.
• Let op de radicaliteit en de totaliteit (hoe vaak wordt het woordje ‘alle’ in de
vragen en antwoorden gebruikt!)
• Wie echt werk maakt van de dankbaarheid, komt er achter hoe onvolmaakt hij is.
• In vraag/antwoord 115 is ook ons Godsbeeld aan de orde! Is God echt zo streng?
• Leert de Bijbel de mogelijkheid van zondeloos christen-zijn (1 Joh.3:6)?
• Troostvol, pastoraal onderwijs in antwoord 115: de drie stukken uit antwoord 2
komen hier terug als elementen van een levenslang groeiproces onder leiding van
de Heilige Geest.
• Volkomenheid bereikt een christen niet in, maar na dit leven. Dat kleurt het
verlangen naar de wederkomst!
Om verder over na te denken
1. Hoe makkelijk leg jij je erbij neer dat je in dit leven nu eenmaal niet zonder zonde
kunt zijn?
2. Herken je (uit antwoord 115) dat het leven met de Heere een groeiproces op drie
punten is?
3. Gaat in antwoord 115 voor jou de deur naar het Heilig Avondmaal open, of juist
dicht? Hoe komt dat?
4. Nu we aan het eind van de behandeling van de Tien Geboden zijn gekomen: wat
heb je ervan geleerd?
Fijn als je je antwoorden wilt delen: ajmensink@hervormdelburg.nl!

