
Zondag 34 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 34 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. In zondag 34 begint de behandeling van de Tien Geboden. Maar waarom gebeurt dit 
eigenlijk in het deel van de dankbaarheid? Een ware christen leeft toch niet meer 
onder de wet maar onder de genade (Rom. 6:14)? 

2. Voor de kinderen: waarom zou de Heere de wet hebben gegeven? 
3. Waarom wordt de wet iedere zondagochtend opnieuw gelezen in de kerk? 
4. De wet begint niet gelijk met het eerste gebod. Eerst staat er een opschrift boven, lees 

Exodus 20:2. Wat heeft het jou te zeggen dat de wet zó begint? 
5. Als het gaat over het eerste gebod, noemt de catechismus niet alleen wat wij niet 

mogen doen (verbod), maar ook wat wij wel zouden moeten doen (gebod). Lees 
antwoord 94 zorgvuldig door. Welke dingen verbiedt en gebiedt dit gebod volgens de 
catechismus? Hoe is dit concreet in jouw leven? 

6. Wat is afgoderij volgens antwoord 95? Kun je hier hedendaagse voorbeelden van 
geven? Ook uit je eigen leven? 

 
Verdieping: 
De vraag of de wet voor de kinderen van God nog wel belangrijk is, komt ook heel duidelijk en 
mooi aan de orde in de Westminster Confessie (1647). Lees de onderstaande artikelen eens 
rustig door. Wat staat er precies? Wat leer je ervan? 
 
Hoofdstuk 19 De wet van God 

IV. Hoewel ware gelovigen niet onder de wet leven als was deze een werkverbond, om 
daardoor gerechtvaardigd of veroordeeld te worden, toch is de wet zowel voor hen als voor 
anderen heel nuttig. Het nut bestaat hierin dat de wet, als een leefregel, hun bekendmaakt 
wat de wil van God en wat hun plicht is, en hij leert en verplicht om dienovereenkomstig te 
wandelen. De wet ontdekt hen ook aan het zondige bederf dat aanwezig is in hun natuur, 
hun hart en hun leven. Het doel hiervan is dat ze, wanneer ze zichzelf aan de hand van de 
wet beproeven, tot een diepere overtuiging van hun zonde komen, maar zich ook daarvoor 
vernederen en de zonde leren haten. Ze ontvangen tegelijkertijd een helderder inzicht in de 
noodzaak van Christus en de volmaaktheid van Zijn gehoorzaamheid. De wet is evenzeer 
nuttig voor de bekeerden omdat hij, om hun innerlijke verdorvenheden tegen te gaan, de 
zonde verbiedt. De dreigingen van de wet dienen om te laten zien wat hun zonden 
verdienen en welke smarten ze daarvan in dit leven kunnen verwachten, ook al zijn ze 
verlost van de vloek over de zonde, waar de wet mee dreigt. De beloften die bij de wet 
horen, laten op eenzelfde manier zien dat God gehoorzaamheid goedkeurt en welke 
zegeningen ze kunnen verwachten als zij die gehoorzaamheid volbrengen, hoewel God die 
niet aan hen is verschuldigd, alsof de wet een werkverbond zou zijn. Dus als een mens het 
goede doet en het kwade nalaat omdat de wet het een aanmoedigt en het ander 
ontmoedigt, is dat geen bewijs dat hij onder de wet is en niet onder de genade.  
 

V. De eerder genoemde manieren waarop de wet gebruikt moet worden, zijn niet in strijd met 
het evangelie, maar zij stemmen op harmonieuze wijze overeen. De Geest van Christus 
bedwingt de wil van de mens en stelt hem ertoe in staat gewillig en met vreugde datgene 
te doen wat de wil van God, zoals geopenbaard in de wet, vereist om te doen.  


