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ZONDAG 44 (Deel 1) 
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 tijde en met ons gehele hart alle 
zonden haten en alle gerechtigheid liefhebben. 
  
Verlangend is ons hart… 

1. De strijd van binnen 
2. De rust in God 

1.  De strijd van binnen 
We zijn bij de behandeling van het tiende en laatste gebod aan gekomen. 'Negen 
geboden zeggen ons de zonde niet te doen, dit gebod zegt ons de zonde ook niet te 
willen.' (J. Koopmans) 
Dit gebod betreft de binnenkant van ons hart. Mocht er iemand aardig van afkomen 
met de behandeling van de eerste 9 geboden, en zeggen: ik breng het er toch aardig 
van iedere week, dan legt dit gebod de vinger bij het voortraject van de zonde. In dit 
verband is te denken aan Jakobus 1:12-18. (vgl. ook het voorbeeld van 'aas') 
De binnenkant van ons leven, het centrum van ons bestaan, is boordevol verlangens. 
Verlangens als zodanig zijn niet verkeerd. Het is een schepselmatig gegeven. Er zijn 
echter zoveel verlangens bijgekomen die afbuigen naar wat God juist verbood. Dat 
maakt dat ons hart een vat is vol complexe, tegenstrijdige en vaak nauwelijks bewuste 
verlangens geven richting aan ons mensenleven.  
Mijn verlangens zijn sterk geseculariseerd. Dat kan een enorme strijd vanbinnen 
teweegbrengen. 
  
Eén wil dat ik te rechter tijd 
Voor U in liefde zal ontbranden 
De ander wil uw recht aanranden 
En drijft mij tot opstandigheid. 
  
De een, vol geest en vol genade, 
Daald' uit de hemel tot mij neer. 
Wanneer ik hem maar volg, o Heer, 
Acht ik alle and're dingen schade. 
De ander, afgezant van 't kwade, 
Wil aardse lust en aardse eer 
(Jean Racine) 
  
Het moet ons opvallen dat het tiende gebod het verkeerde verlangen verbiedt met 
betrekking tot onze naaste. (uws naasten huis…enz.) Je mag niet willen hebben wat van 
een ander is. Je mag het geluk van een ander niet misgunnen. God beschermt die ander 
en daarmee onszelf. We gaan namelijk kapot aan verkeerd verlangen. 
Hoe nu om te gaan met al die verlangens in ons binnenste? Onderdrukken? Nee, dat is 
geen bijbelse weg.  
Een boekentip: Herman Paul, De slag om het hart. Over secularisatie van verlangen. Een 
verlangen kan alleen maar overwonnen worden door een sterker verlangen. 
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(Melanchton) Verscheurd van verlangen, mogen we komen voor Gods aangezicht. 
'Heere, voor U is al mijn begeren (verlangen) bekend' (Ps. 38) 
  

2. De rust in God 
In de kerk mogen we onszelf mee laten nemen, in bezit laten nemen door andere 
verlangens. Ik benoem in deze preek het zingen van psalmen (Zingen is niet alleen een 
uitlaatklep, ook een invoerkanaal), het beleven van de zondag, de omgang met Gods 
Woord. Middelen waardoor God door Zijn Geest in onze harten wil werken en de 
verlangens wil reguleren en sturen en verkeerde verlangens overwinnen door zuivere 
en heilige verlangens.  
Bovendien mogen we bedenken dat God de God is Die bevrijdt van de slavernij (van 
verkeerde verlangens). Denk in dit verband aan de opschrift boven Gods wet.  
De Heilige Geest ontdekt aan verkeerde verlangens, maar drijft ook uit naar Jezus 
Christus. Hij is de Man Die de wet van God volkomen hield. Nooit verlangde Hij 
verkeerd. In Hem is kracht om voor Hem te leven. Om te willen wat God wil. Om 'lust 
tot alle gerechtigheid' te hebben. 
  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Zie je jezelf ook als een 'anima desiderans' (Augustinus), een 'verlangend mens'? 
2. Hoe ga je om met verkeerde verlangens? Onderdruk je ze? Geef je ze ruimte? Wat is 
een bijbelse manier van omgaan met verkeerde verlangens? 
3. Hoe kan het zingen van psalmen, het beleven van de zondag en de omgang met Gods 
Woord ons helpen in zuivering van verlangens? 
4. Wat is de plaats van het gebed in het omgaan met verkeerde verlangens? 
5. Noem eens wat goede verlangens? Hoe kunnen we die in dienst van de Heere 
besteden? 
Boekentip: Herman Paul, De slag om ons hart. Over secularisatie van verlangen. 
  
Voor de kinderen:  
Er zijn goede en verkeerde dingen om naar te verlangen. Kun je van beide voorbeelden 
noemen? 

 


