
Zondag 40 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 40 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. In deze zondag staat het zesde gebod centraal: “Gij zult niet doden”. Deze woorden 
lijken niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Toch is dat niet zo duidelijk. Betekent dit 
gebod dat mensen nooit mogen doden? Mag een christen bijvoorbeeld geen soldaat 
zijn? Mogen wij geen dieren doden? Hoe lees jij het zesde gebod eigenlijk? 

2. De catechismus trekt dit gebod heel breed. In antwoord 105 lees je verschillende 
opsommingen, waarbij de catechismus telkens van (schijnbaar) het kleinste kwaad 
tot erger gaat. Lees deze opsommingen nauwkeurig. Wat betekenen de woorden die 
de catechismus gebruikt? Op welke manier heeft dit antwoord concreet met jouw 
leven te maken? 

3. In antwoord 106 maakt de catechismus duidelijk hoe diep het zesde gebod gaat. 
Daarbij wordt het woord wortel gebruikt. Wat betekent dat hier? Hoe sta jij 
tegenover dit gebod als je er op deze manier naar kijkt? 

4. Ook het zesde gebod heeft een positieve keerzijde. Daarover gaat antwoord 107. Je 
zou dit antwoord kunnen samenvatten met het woord naastenliefde. Lees dit 
antwoord zorgvuldig door. De catechismus somt een heel aantal “deugden” op. 
Mediteer eens over elk van deze opdrachten. Hoe functioneert dit in jouw leven? 

5. Het zesde gebod is actueel. Je kunt denken aan bekende thema’s als abortus en 
euthanasie. Hoe zou je op een goede manier over dit gebod in gesprek kunnen gaan 
met andersdenkenden? 

 
Bijbelstudie: 

- We leerden in deze zondag dat ook de kern van het zesde gebod liefde is. Johannes 
wordt wel de apostel van de liefde genoemd. Met name zijn eerste brief staat in het 
teken van de liefde. Lees en bestudeer 1 Johannes 4 : 7 – 21. Denk na over de 
volgende vragen: 

o Hoe vaak wordt in dit gedeelte over liefde gesproken? Gaat het in elk vers 
over dezelfde soort liefde? 

o “God is liefde” wordt soms te makkelijk gezegd. Toch zie je in dit hoofdstuk 
dat het een Bijbelse uitspraak is. Waaruit blijkt volgens Johannes Gods liefde? 

o Leer je uit dit gedeelte nieuwe dingen over wat liefde is? 
o Johannes legt in deze verzen een verband tussen de liefde van God en de 

liefde van mensen. Hoe doet hij dat? Wat heeft dat jou te zeggen? 
o Denk eens na over vers 17 en 18. Hoe is dit in jouw leven? Heb jij 

vrijmoedigheid of vrees? 


