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Vraag 92 Hoe luidt de wet des Heeren? 

God sprak al deze woorden: 'Ik ben de HEERE, uw God, 
Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb 
(Ex. 20:1-17 en Deut. 5:6-21).  

Het eerste gebod  
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht 
hebben.  

Het tweede gebod  
Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis 
maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van 
hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen 
dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor 
die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE, 
uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der 
vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde, en 
aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; en doe 
barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij 
liefhebben, en Mijn geboden onderhouden. 

Het derde gebod  
Gij zult den Naam des HEEREN, uws Gods, niet ijdellijk 
gebruiken, want de HEERE zal niet onschuldig houden, 
die Zijn Naam ijdel gebruikt. 

Het vierde gebod  
Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen 
zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de 
zevende dag is de Sabbat des HEEREN, uws Gods; dan 
zult gij geen enkel werk doen, gij, noch uw zoon, noch 
uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw 
dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die 
in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE 
den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat 
daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage. Daarom 
zegende de HEERE den Sabbatdag, en heiligde 
denzelven. 

 

  
 

 

Het vijfde gebod  
Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen 
verlengd worden in het land, dat u de HEERE, uw God, 
geeft. 

Het zesde gebod  
Gij zult niet doodslaan. 

Het zevende gebod  
Gij zult niet echtbreken. 

Het achtste gebod  
Gij zult niet stelen. 

Het negende gebod  
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw 
naaste. 

Het tiende gebod  
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet 
begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, 
noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, 
noch iets, dat uws naasten is.' 

Vraag 93 Hoe worden deze tien geboden gedeeld? 

In twee tafelen; waarvan de eerste leert,  
hoe wij ons jegens God zullen houden;  
de andere, wat wij onzen naaste verschuldigd zijn. 

 

 

Inleiding: 

• We leven in een tijd waarin veel verwarring en onzekerheid is over de keuzes die we maken. Veel mensen 

ontbreekt het aan een moreel kompas.  

o Onze tijd lijkt op die van de Richteren: ‘een ieder deed wat goed was in zijn ogen…’ 

• Als gevolg van secularisatie hebben velen geen besef meer van de wet van God.  

https://www.heidelbergse-catechismus.nl/dankbaarheid/zondag-34/vraag-92
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/dankbaarheid/zondag-34/vraag-93
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/dankbaarheid/zondag-34/vraag-93


• Op de vraag ‘Hoe zullen we dan leven?’ is maar één antwoord, in elke tijd: ‘Tot de wet en tot de getuigenis’! 

• Die wet is niet alleen een richtlijn voor ons, maar ook voor onze kinderen: 

o ‘Want Hij heeft getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in Israel, die heeft Hij onze 

vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat het navolgende geslacht die weten 

zou, de kinderen die geboren zouden, en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen; en dat zij 

hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren’ (Ps. 

78: 5-6). 

1. Waar komt de wet vandaan?  

• De wet komt uit het hart van God, het is de weerspiegeling van Zijn karakter. God is liefde en daar draait het 

ook om in de wet: liefde tot God en de naaste.  

• Daarom is het vanaf het begin van de schepping de bedoeling geweest dat wij God zouden liefhebben en 

gehoorzamen. 

o Hoewel de Tien Geboden pas later gegeven zijn, is de morele wet, de plicht om God lief te hebben 

boven alles en je naaste als jezelf er vanaf het begin. De wet begint dus niet bij de Sinaï, maar bij 

de schepping, in het paradijs.  

o De wet zit als het ware in ons DNA; vandaar dat elk mens, gelovig of niet-gelovig, ook besef heeft 

van goed en kwaad.  

• Een paar karakteristieken van de Tien Geboden: 

o De HEERE geeft de wet in het kader van het verbond dat Hij met Israël sluit. Het zijn de richtlijnen 

die God geeft voor de mensen die Hij verlost heeft (zie de aanhef: ‘Ik ben de HEERE uw God, Die u 

uit Egypteland, uit het slavenhuis verlost hebt’) 

▪ De wet is dus niet bedoeld om je verlossing mee te verdienen, maar het zijn de leefregels 

voor mensen die verlost zijn.  

o De wet is gegeven in een gebroken wereld. Vandaar de negatieve formulering in verbiedende 

vorm: ‘Gij zult niet…’ 

o Maar achter elk verbod zit ook een positief gebod: Gij zult…! 

o De Tien Geboden zijn gekleurd door de context van hun tijd: slaven en slavinnen, de os en de ezel; 

dat neemt niet weg dat ondanks die eeuwenoude ‘jas’ de inhoud verrassend actueel blijft.   

2. Wat is de functie van de wet?  

• Om het kwaad in de mens/samenleving in te dammen (zgn. pedagogische functie) 

• Om ons aan onze zonden te ontdekken (zgn. ontdekkende functie) 

• Om ons de juiste weg te wijzen, als leefregel voor de gelovigen (zgn. didactische functie) 

• Als het over de wet gaat is het belangrijk met twee woorden te spreken.  

o Het verkeerde gebruik van de wet is die van de wet als ladder. 

▪ De wet als manier om bij God te komen, Zijn genade te verdienen.  

o Het goede gebruik van de wet is die van de wet als rails: 

▪ Gods geboden zijn de rails waar ons leven over dient te lopen.  

3. Waarom hebben we de wet nodig? 

• Het is niet juist om te denken dat christenen de Tien Geboden niet meer nodig hebben en dat liefde tot God 

genoeg is.  

o Een trein heeft niet alleen een motor (liefde) nodig, maar ook rails (de geboden). 

• De wet stuurt ons naar het evangelie en het evangelie stuurt ons vervolgens weer naar de wet (Erskine). 

• De wet is voor een christen geen last meer, maar een vreugde: ‘Hoe lief heb ik Uw wet!’  

• Waar God Zijn liefde in het hart uitstort, schrijft Hij ook Zijn wet in het hart. Dan is de wet geen last meer, 

maar een lust.  

o ‘Want dit is de liefde tot God: dat wij Zijn geboden bewaren en Zijn geboden zijn niet zwaar’ (1 

Joh. 5: 3). 


