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HET TIENDE
GEBOD
Diep in gedachten fietst Sem naar huis. Vanavond hebben ze het op club gehad over het
tiende gebod: Gij zult niet begeren. Dat gebod
hoort hij elke zondag, maar hij heeft er nooit zo
bij nagedacht wat het betekent. En nu schaamt
hij zich eigenlijk wel. Want wat was hij jaloers
op Joas met zijn mooie smartphone. Hijzelf wil
er ook zo graag één, maar zijn moeder vindt dat
helemaal niet nodig. Joas heeft er wel één en
soms was hij gewoon bóós op Joas als hij het
ding weer tevoorschijn haalde. Hij heeft zelfs wel
eens bedacht dat hij hem zou afpakken… Maar nu
beseft hij dat dit ‘begeren’ en dus zonde is. En dat
van de ene zonde zomaar de andere kan komen.

“Gij zult
niet begeren”

Sem zucht ervan. Maar gelukkig stond er ook in
het verhaal dat de Heere álle zonden kan en wil
vergeven. Ook die tegen het tiende gebod. En dat
je Hem mag vragen om kracht om tegen de zonde
te strijden, elke dag.
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BEANTWOORD DE VRAGEN

KIES HET GOED ANTWOORD

WEET JE HET NOG?
1.

Koning Achab wilde graag de wijngaard van Naboth hebben.
O Naboth zou dan een andere wijngaard krijgen.
O Naboth zou er geld voor krijgen.
O Naboth mocht kiezen tussen een betere wijngaard of geld.

2.

Naboth weigerde zijn wijngaard aan de koning te verkopen, omdat
O de Heere de Israëlieten verboden had hun land te verkopen.
O hij zijn wijngaard zelf wilde houden.
O hij er te weinig geld voor kreeg.

3.

4.

O Achab verzon een plan om de wijngaard toch te krijgen.

6.

O deden niet wat Izebel zei, omdat ze de Heere wilden gehoorzamen.

O Achab bleef bij Naboth aanhouden tot hij de wijngaard toch van hem kreeg.

O deden wat Izebel zei, omdat ze bang voor haar waren.
O deden wat Izebel zei, omdat ze niet wisten dat het een leugen was.

O Izebel liet Naboth bij zich komen.
O Izebel ging naar haar knechten.

7.

O Izebel schreef brieven aan de oudsten van de stad.

5.

De oudsten van Jizreël

O Izebel beloofde er voor te zorgen dat Achab de wijngaard kreeg.

O Naboth werd beschuldigd, maar vrijgesproken.
O Naboth werd beschuldigd en naar de gevangenis gebracht.
O Naboth werd beschuldigd en gestenigd.

Izebel zei, dat ze moesten zeggen, dat
O Naboth God en de koning gevloekt had.

8.

Toen Achab de boodschap van Elia hoorde

O Naboth iemand gedood had.

O kreeg hij berouw van zijn zonde.

O Naboth gestolen had.

O schrok hij van de straf.
O geloofde hij niet wat Elia zei.
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2.

a. Geef eens voorbeelden van goede begeerten.

b. Z
 oek op Johannes 14: 13 en 14. Wat belooft de Heere Jezus hier?

OM OVER
TE PRATEN

3.

Er zijn goede en kwade begeerten. Probeer met elkaar voorbeelden uit de
Bijbel en die je zelf hebt meegemaakt, te bedenken en vul ze hieronder in.

Goede begeerten

Kwade begeerten

BEANTWOORD DE VRAGEN

1.

a. Het tiende gebod gaat over ‘begeren’. Wat is begeren eigenlijk?
b. Zoek op de Heidelbergse Catechismus vraag 113. Vul de ontbrekende
woorden in:
	Dat ook de minste ……………of …………….......... tegen enig ……………Gods in ons
hart nimmermeer kome, maar dat wij ten allen tijde van ganser harte aller
………………………… zijn en lust tot alle …………….......... hebben.
c.

Wat verbiedt het tiende gebod?

d. Wat gebiedt het tiende gebod?
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WOORDPUZZEL
Welke letter komt erna in het alfabet?
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