
Zondag 44  
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 44 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Het tiende gebod gaat over begeren. Wat is dat eigenlijk?  
2. Niet alle begeerten zijn fout. Hoe kun je weten of iets een goede of een zondige 

begeerte is? 
3. Je kunt het tiende gebod zien als een samenvatting en een verdieping van alle 

voorgaande geboden. Hoe sta jij tegenover dit gebod? Welke plaats heeft de 
begeerte in jouw eigen hart? 

4. In antwoord 114 wordt gesproken over “een klein beginsel van de gehoorzaamheid”. 
Is dat niet te negatief? Is er voor degenen die in Christus zijn geen overwinning over 
de zonden? Hoe moet je dat zien? 

5. Vraag en antwoord 115 gaan over de vraag welke functie de wet heeft in het leven 
van een christen. Dit antwoord noemt drie dingen. Welke dingen zijn dat? 

6. Bij het begin van de behandeling van de wet heb je nagedacht over de vraag waarom 
de wet iedere zondagochtend wordt gelezen. Hoe zou je die vraag beantwoorden 
met vraag en antwoord 115 in je achterhoofd? Functioneert de wet ook zo in jouw 
eigen leven? 

 
Bijbelstudie: 
Hieronder vind je een aantal Bijbelgedeelten waarin de begeerte een rol speelt. Lees de 
verschillende gedeeltes door en denk na over de volgende vragen: 

- Hoe speelt begeerte in deze verzen een rol? 
- Wat doet begeerte met de mensen in deze gedeelten? Is de begeerte hier iets 

positiefs of iets negatiefs? 
- Hoe hebben deze gedeelten met jou te maken? Wat herken je wel/niet? 
- Als je al deze gedeelten eens naast elkaar legt; hoe zou je de les samenvatten van 

deze gedeelten samen? Hoe spreekt de Bijbel (hier) over de begeerte? 
 

1. 1 Koningen 21 
2. 1 Johannes 2:15-17 
3. Psalm 37:3-6 
4. Job 6:8-10 
5. Genesis 3:1-7 
6. Psalm 27:1-5 
7. Jakobus 1:12-16 
8. Jesaja 26:7-9 


