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Skriflesing: 1 Johannes 3:1-21 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 44 

Teks:  1 Johannes 1:8,10  

Sing- Ps.19:4,6; Ps.32:4; Ps.141:1,2,3  

Die Kategismus is ’n troosboek.  Broeder en suster, ook wanneer ons vandag by die laaste 

deel van die tien gebooie kom, dan word daar met die hart gepraat.  Die God van die 

tiende gebod is ook die God en Vader van ons Here Jesus Christus.  Wanneer Christus 

ons leer wat die Wet vir ons beteken dan is Christus nog steeds ons Saligmaker.  Nog 

altyd het dit met ons dankbaarheid te doen, dankbaarheid wat God van ons eis, en juis 

deur ons dankbaarheid, bring dit die werk van Christus ten volle na vore.  Dankbaarheid 

kan geen teenprestasie van ons kant op Christus se verlossing wees nie, hoegenaamd nie, 

maar Christus bring ons tot hierdie dankbaarheid dat ons in wat sy verlossing is die 

voltooiing van Christus se werk kan sien.  Christus maak klaar ook wat Hy begin het.   

 

Daarom is dit asof die Kategismus die Wet van die Here soos ’n wiel ons lewens 

ingedraai het.  Die volle sirkel is voltooi, hierdie tiende gebod staan weer in sy volle 

betekenis in aansluiting by die eerste gebod.  Dit alles sluit weer aan by Sondag 32 waar 

die vraag heeltyd bly staan- Waarom moet ons nog goeie werke doen?  Ons doen dit 

alles om Christus ontwil. Hy wat ons met sy bloed gekoop en vrygemaak het, en ons 

deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe sodat ons met ons hele lewe bewys dat 

ons God dankbaar is vir sy weldade.    Hierdie laaste gebod begin eintlik weer met die 

eerste.  Dit gaan nie oor hierdie of daardie goeie werk wat die Here spesifiek van ons vra 

nie, nee dit gaan om baie méér as dit- Hier gaan dit oor wat die Here vir elkeen hier sê – 

MY SEUN, MY  DOGTER, GEE MY JOU HART!   

 

Dit wat Salomo vir die jongmense in Spreuke 23:26 mee oproep, dit is waaroor dit alles 

gaan.   My seun, gee my jou hart... Jou hart waaruit ook die bose dinge uit voortkom. Die 

Here kom na ons harte toe terug.  Ek moet God met my hele hart wil dien, hierdie hart 

wat so vol van die kwaad is, die bose liste en gedagtes van die duiwel is hierin ingebed, 

maar wil ons met hierdie gebod bely- dat selfs die geringste begeerte of gedagte teen 

enige gebod van God nie eers in my hart mag opkom nie…Watter kragtige eis word 
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daar aan ons gestel- Die Kategismus gebruik baie duidelik hierdie sterk woord- EIS- Wat 

eis die tiende gebod van ons?...  Ek moet ’n begeerte tot alle geregtigheid hê! 

 

Die oomblik as ons praat van geregtigheid, dan gaan dit nog steeds om die reg.  Waar pas 

God se reg in?  Die hart wat by die volle reg van God moet pas, die hart word opgeëis om 

by al die gebooie van God in te pas.       Dit gaan om ’n begeerte tot alle geregtigheid. 

Dit is die sterk positiewe begeerte wat daar by ons moet wees- ‘N BEGEERTE TOT 

ALLE GEREGTIGHEID  Ja, die woord begeer staan in die tiende gebod  sterk.  Wel in 

die sterk negatiewe betekenis van om nie te begeer nie-  So lees ons by herhaling dat ek 

nie mag begeer (chamad)nie- Eks.20:17-   Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy 

mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy 

esel of iets wat van jou naaste is nie. As ons die tiende gebod in Deut. 5 lees- dan staan 

dit tog weer ietwat anders (v.21) - En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie; en jy mag 

nie na jou naaste se huis hunker nie—na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy 

os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.  

 

Tussen Eksodus 20 en Deuteronomium 5 het daar baie jare verloop.  In Eksodus 20 het 

God sy Wet in die woestyn by Sinai aan Moses afgegee. Hulle was 50 dae gelede nog in 

Egipte.  In die woestyn staan eerste dat ek nie my naaste se huis moet begeer nie.  En 

daarna al die dinge wat ook in die huis van my naaste mag wees- Sy vrou, sy 

huispersoneel, sy vee, moet dit nie begeer nie. In Deuteronomium 5 het God dieselfde 

gebod vir die tweede keer bietjie anders gestel.  Nou gaan dit nie om die uittog nie, maar 

die intog. Die Wet is vir die intog net so nodig as vir die uittog.  Baie jare later dan staan 

Israel nie voor ’n woestyn nie, maar die land Kanaän, waar hulle op die punt kan wees 

om die land wat die Here vir hulle laat oorloop, in te gaan.  Die oorloop van melk en 

heuning kan nog steeds nie sonder die inloop van die Wet gebeur nie.     

 

Nou word die verbod tot die begeerte van die ander man se vrou voorop gestel.  En die 

vrou wat ek van my naaste nie mag begeer nie, word gevolg deur ’n baie sterk woord in 

die Hebreeus- iwwah –('âvâhaw-vaw' A primitive root; to wish for: - covet, (greatly) 
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desire, be desirous, long, lust (after). ’n woord wat letterlik in Engels beteken- to be 

greedy/of craved- letterlik beteken dit  – moet nie jou sinne (bedoelende jou hart) daarop 

sit nie- moet nie jou sinne sit op die huis van jou naaste en wat hy alles mag hê nie…In 

Afrikaans het ons dit vertaal as moet nie daarna wil  hunker nie-  Watter fel begeerte daar 

ook by jou mag wees- moet nie daarna hunker nie- Onder die besittings van my naaste 

noem die Here ook nou meer dinge as wat hulle nog in die woestyn was.  Nou word ook 

my naaste se grond en landerye  genoem.  Die Here noem die begeerte na grond nou ook 

baie prominent, moet dit nie begeer nie, jy wat nou straks in die land van melk en 

heuning kan gaan woon.  Moet nie jou sinne daarop sit nie.   

      *** 

Broeder en suster, wanneer hierdie gebod hard met die hart praat, dan gaan dit nie oor dat 

ons nie mag begeer nie.  Die Here het die mens nie sonder begeertes geskape nie. God het 

dan Self ook begeertes- Job 23:13 lees ons van God- Wat sy siel begeer, dit doen 

Hy…ook Ps.132:13-14 staan oor die Here geskrywe- Ja die Here het Sion gekies en dit 

vir Hom as woning begeer… Oor die mens se begeertes staan dit eintlik ons lewens van 

hoek tot kant vol-   Adam en Eva mag al die vrugte begeer het wat daar in die tuin vir 

hulle geplant was.  Hulle mag selfs begeer het om al die bome te geniet.  Die begeerte 

opsigself is nie verkeerd nie, maar van die één boom mag hulle sy vrugte nie begeer het 

nie.  Die boom van die kennis van goed en kwaad.  Tog het hierdie woord - begeer- die 

breuk in die menselewe ingeslaan.  In Genesis 3:6 lees ons -  Toe sien die vrou dat die 

boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan 

begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man 

by haar, en hy het geëet.  Die begeerte wat daar by Eva gekom het is om nie meer te 

begeer dit wat die Here aan haar gegee het nie.  Sy begeer nou teen God in.  In die skoot 

van haar lewe het die begeerte na die sondige die sterkste geword waar die duiwel haar 

tot hierdie begeerte versoek het waarteen God haar verbied het.  Sy kapituleer voor die 

duiwel .   Die  ha r t  wa t  su iwer  en  reg  was  word  nou  boos  en  skuld ig .   

 

Later, baie eeue later,  as die apostel Johannes in sy sendbriewe hierdie breuk opsom- dan 

kom hy weer by die begeerte uit wat verkeerd is - Want alles wat in die wêreld is—die 

begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die 
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lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Johannes noem twee dinge- die 

begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë, en ons besef  beide hierdie 

begeerlikhede was by Eva, toe sy nie begeer het wat uit God was nie, maar sy begeer wat 

uit die duiwel is en uit die wêreld is… 

 

Terwyl ons die dinge wat wel uit God is moet kan begeer.  Die Kategismus stel die 

begeerte wat daar moet wees radikaal sterk- ’n Begeerte tot alle geregtigheid!  In Psalm 

27:4 dan stel Dawid hierdie wonderlike begeertes wat daar by ’n mens mag wees baie 

duidelik-  Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my 

lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en 

te ondersoek in sy tempel.  Selfs Jesus praat ook van sy begeertes.  Hy sê  vir sy dissipels 

byna reeds in die skaduwee van die kruis- waar Hy bitterlik sou ly en sterwe- maar eers 

die begeerte van Jesus - En Hy (Jesus) sê vir hulle: Ek het baie sterk daarna verlang om 

hierdie pasga met julle te eet voordat Ek ly.  

 

Hierdie begeerte wat daar by ons moet wees, staan natuurlik in skrille kontras, by die 

stroom van onheilige begeertes, wat na die sondeval die mens nog weer en weer laat val 

het- Jakob begeer op sondige wyse Esau se eersgeboortereg, hy begeer wat aan Esau 

gegee was en Jakob sal selfs sy vader hierin bedrieg.  Dawid begeer vir Batseba terwyl hy 

weet sy is die vrou van sy getroue offisier Uria, Simson verspeel sy rigterskap deur die 

begeerte van Delila.  Jesus praat met die sondige harte van mense as Hy ons begeertes 

blootlê- Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, 

valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met 

ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. (Matt.15:19-20)  

 

Dit alles gebeur soos wanneer ’n mens by die helderste stroom water kom staan, maar ’n 

mens kan sulke water troebel vuil maak deur met ’n stok die modder onder die water te 

roer dat alles naderhand deur die wolk van modder deurtrek is.  So roer die duiwel die 

modder in ons rond, dat die slegste en lelikste en vuilste naderhand soos modder in ons 

lewe ons oorspoel.  Die Kategismus wil vanuit die tiende gebod dat daar nie eers ’n 

spatseltjie van sulke modder ons lewenswater moet inkom nie.  Nie die geringste 
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begeerte of gedagte teen enige gebod van God in my hart mag opkom nie…ek moet 

altyd ’n hartgrondige vyand van alle sonde wees.  ’n Begeerte is sondig sodra dit in 

botsing met God se wil en met God se gebooie is.  Wanneer ons in hierdie Sondag die 

werklike geestelike betekenis van die Wet besef, jou diepste gesindheid teenoor die Here 

se Wet moet dieper en dieper veranker word, dan is jou hart op die altaar.  Jy besef hoe 

jou en my hart die prooi geword het van onversadigbare en slegte begeertes.  Gevoelens 

wat teen mekaar stry.  Die kwaad wil my hart nie uit nie, die sonde wil altyd daarin.  

Onreinheid, ontevredenheid, jaloersheid, dit wat verder allerhande sondes bewerk, dit 

maak die hart donker.   

 

Wanneer die tiende gebod eintlik ’n verdieping op die hele Wet gee, jou innerlike 

gesindheid agter elke woord en daad van God  kom na vore, dan besef jy  Sondag 2 en 

Sondag 44 staan ook bymekaar.  Soos die Wet die kenbron van my ellende is, so word 

dieselfde Wet ook as reël vir ons geloof aan ons gegee.  Die Wet word ook die reël van 

ons dankbaarheidslewe.  Wanneer ons hierdie dinge ontdek, God wat jou hart in die 

tiende gebod eis, so een sal  ook nie anders kan as om jou hart voor die Here oop te maak 

nie.  Dit wat ons met verootmoediging voor die Here moet erken.  Selfs die allerheiligste 

het maar nog ’n geringe begin aan die gehoorsaamheid van God se gebooie gemaak.  

Selfs iemand soos Abraham en Paulus en Job, ja hulle almal het maar ’n geringe begin 

van die gehoorsaamheid gemaak.  Niemand is perfek nie, daarom sny die Kategismus ook 

alle vorme van perfeksionisme by die wortel af.   

 

[Wanneer ons 1 Joh 3 lees, vv.6,8 en 9- (6) Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen 

wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie. (8-9))Hy wat die sonde doen, is uit 

die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van 

God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, 

doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit 

God gebore. Ons moet mooi daarop let dat in die Grieks die woorde in v.8 anders 

verstaan moet word- dit gaan nie daaroor dat mens nooit sonde doen nie, maar die 

Praesens tyd waarin hierdie woord staan beteken dat so een nie sal aanhou om sonde te 

doen nie!  ] 
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Die volledige Wet lê voor ons oop- elke gebod word nader getrek en aanstons gaan die 

Kategismus van die Wet na die gebed beweeg.  Wat is die dinge wat in my gebed 

belangrik moet wees. Broeder en suster, met die hele Wet voor ons oop, word ons eintlik 

die gebed ingelei- en die vraag vir die mens wat God in die gebed moet kan nader staan 

skerp.  Kan jy jou tot God bekeer as jy nie al sy gebooie volkome kan hou nie.  Jy wat 

nou al die gebooie van die Here gehoor het, wat maak jy daarmee, kan jy dit alles nakom?  

Ons belydenis staan met ’n kragdadige NEE!   

 

Ons verootmoedig ons hier voor die Here, waar die Here my hart vra, en ek kan nie my 

hart vir die Here gee nie.  Die volkomenheid daarvan kan ek nie, maar geliefdes, daar is 

tog iets ernstig wat hier bykom.  Ek vra die Here, en die gebed is waaroor die laaste van 

die Kategismus by gaan uitkom, dat daar nie net ’n ernstige voorneme in my mag begin 

nie, maar dit word nog meer ernstig- die ernstige voorneme moet daarop uitloop-  om nie 

net sommige gebooie na te kom nie, maar dat hierdie voorneme wel so sal wees om 

volgens al die gebooie van God te wil lewe.   

 

Die wonder van ons verlossing in Christus is wat in my hart moet kom. Wanneer ek my 

hart aan God offer, dan is dit nie ek wat dit doen nie, maar dit is Christus wat in my leef.  

Hy wat dit in my doen.  Nou kan ek en ek wil die eer van die Here vertel.  Die res word 

eintlik ’n verlange na wat ek nie kan nie!  Dit dring ’n mens tot die gebed.  Hiermee 

erken ek voor die Here dat selfs die eerste gebod is al vir my te swaar.  Om U die enigste 

ware God reg te ken, U met my hele hart aan te hang, U te vertrou, U met my hele hart 

lief te hê! En tog, al is ek so vêr van die volmaaktheid daarvan, tog U weet Here, dat ek U 

liefhet.  U wat Self my hart in beweging gebring het, watter wonder dat ek nou hier in U 

huis is, in U teenwoordigheid, dat my knieë voor U buig, waar ek dit self nie kon buig 

nie.  Hierdie dinge gebeur, o Here, want Christus, Hy is die Saligmaker.  Hy is met my 

besig.  Hy het knieë wat nie wou buig nie, gebuig…God bring ’n mens in hierdie tiende 

gebod in, waar ekself nie kon inkom nie.   
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Die werklikheid van Romeine 7 tref ons ook hier- Ek ellendige mens! Wie sal my verlos 

van die liggaam van hierdie dood?  Dit wat die Kategismus sê dat selfs die allerheiligste 

eintlik maar ’n geringe begin maak- dit sê Paulus van homself.  Hoe ernstig sy voorneme 

ook mag wees en hy is ernstig om volgens God se gebooie te lewe, maar die woorde in 

Rom 3:20 geld maar nog net soveel- dat deur die werke van die wet geen vlees voor Hom 

geregverdig sal word nie…Trouens ons kom eintlik maar net tot nog groter kennis van 

ons sonde!  Paulus die man wat soveel van sy lewe gegee het, vir Jesus Christus en wat sy 

Koninkryk beteken het Paulus hom letterlik afgesloof, hy wat uit sy bekering gelewe het.   

Hoe dankbaar is hy dat al is dit maar die klein begin, ’n geringe begin dat daar wel tog 

ook ’n ander wet in sy lede is wat stryd voer teen die wet van my gemoed…en dat dit vir 

hom ’n voorreg is om selfs ’n gevange te wees van die ander wet, want die wet van die 

sonde wat in sy lede is,  kry hyself nie gebreek nie, maar nou is hy ’n wonderlike 

gevangene van die ander wet… ’n wet wat in staat is om stryd te voer teen die wet van 

die sonde.   

 

Verstaan u waarom ons hieraan soveel dringende aandag moes gee?!  Ons is in ’n oorlog, 

’n stryd wat besig is om plaas te vind, en daarvoor hou God sy Wet baie streng aan ons 

voor.  Al kan ek uit myself die Wet hoegenaamd nie ten volle nakom nie, is God baie 

ernstig oor sy Wet want deur sy Wet sien ek raak dit wat ek nie kan bykom nie, dit het 

wel Christus by uitgekom.  Die Wet bring Christus vóór my en hou Hom vóór my!   

Skerpe wet prediking is eintlik sterke Christus verkondiging, want nou word jou hand in 

die hande van Christus geplaas en jy kan die Here vra- help my.  Hierdie strenge Wet van 

God wat ook streng aan ons voorgehou moet word bring ons by Christus uit-  Rom.10:4 

sê – Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo…Christus wat 

die eintlike inhoud van die wet is, Christus het deur sy dadelike gehoorsaamheid die Wet 

van God volkome volbring.  Die straf wat daar presies deur dieselfde wet op ons moes 

kom, ons wat verdien het om deur die Wet verskriklik gestraf te word, Christus het 

daardie straf vir ons gedra.  Aan die kruis is die skuldbrief van ons sondes daaraan 

vasgenael.   
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Daarom sluit ons af deur werklik ernstig te kyk na wat die Here van jou vra- Spreuke 23- 

My seun, gee my jou hart…Voordat ons nog enige woord verder mag praat, ook dit wat 

ons as gebed in die volgende gedeelte by uitkom, moet jou hart by die Here wees.  Kry 

jou krag in die volmaakte werk van Christus want deur dieselfde krag kan jy God se Wet 

liefhê en doen.  By God in Christus vind ons vergewing van ons skuld en die ewige lewe. 

Deur hierdie gebod word ons daartoe gedryf om te bid- ek besef waarlik my eie 

magteloosheid. Mag die Here dan ook sy Wet in my hart skrywe om in hierdie gebooie te 

wandel, waar ons dan volgende keer vanuit die volmaakte Wet ook die volmaakte gebed 

ons eie mag maak. 

AMEN 

 

Vrae uit Sondag 44 

1. Wat lê in die kern van hierdie laaste gebod? 

2.  Is daar enige aansluiting vanuit die tiende gebod weer by die eerste gebod? 

Motiveer 

3. Watter eis word daar in hierdie gebod aan ons gestel? Is alle begeertes verkeerd?! 

4. Wat is die verskil tussen die tiende gebod in Ex. 20 in vergelyking met Deut.5? 

Hoekom is daar ietwat van ’n verskil? 

5. Watter sterk woord staan in Deut. 5  wat dui op verkeerde begeertes?  

6. Is daar by God ook enige begeertes? 

7. Kon daar van gesonde begeertes in die tuin van Eden sprake wees? Motiveer 

8. Watter twee verkeerde tipes begeertes word deur die apostel Johannes onderskei?  

9. Het Dawid altyd net slegte dinge begeer Kyk p. 4 ....2de paragraaf. 

10. Waartoe het Jesus sy begeerte uitgespreek? p.4 

11. Noem gevalle van verkeerde begeertes wat ons in die Bybel van lees?  

12. Watter diepe besef word deur hierdie gebod ons wese ingebrand? p.5 ...1ste par.  

13. Die Wet is ’n kenbron van ellende (Son.2) maar wat is die Wet nog?  p.5.  

14. Is dit moontlik om volmaak aan die Wet van die Here gehoorsaam te wees?  Hoe 

word dit in die Kategismus gestel? 

15. Is daar gewone mense wat meer as net ’n geringe begin aan gehoorsaamheid aan 

die Here se Wet kon maak?   

16. Na watter deel van ons geloofslewe word ons vanuit Sondag 44 na toe gedring? 

17. Hoe het Paulus die Wet in sy lewe sien werk?  

18. Wat staan in Rom 10:4? 

19. Kan ek sonder Christus aan God se Wet gehoorsaam wees?  

20. Hoe kan  die Wet in jou hart geskrywe word?  
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