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zondag 16 juni 2019 

Meer dan genoeg? 
10 Woorden voor het leven (11) 

Heidelbergse catechismus 
zondag 42  
(eigentijdse weergave door dr. W. Verboom) 

110. Wat verbiedt God in het 
achtste gebod? 
God verbiedt niet alleen het stelen 
dat de overheid straft, maar ook 
alle andere vormen van diefstal 
waardoor we onze naaste te kort 
doen. Ook mogen we de gaven die 
God aan ons geeft niet misbruiken 
of verspillen, of gierig zijn. 
 
111. Wat gebiedt God in dit 
gebod? 
Dat we het welzijn van anderen 
zoeken en hem behandelen zoals 
we dat voor onszelf willen. Door te 
werken kunnen we ook anderen 
helpen. 
 
Lees de Bijbel  
Exodus 20,15/Deuteronomium 5,19; 
Leviticus 19,1-2 en 9-14; Spreuken 6,6;  
Spreuken 15,16; Spreuken 16,8; 
Spreuken 19,17; Spreuken 30,7-9; 
Matteüs 7,12; Lucas 21,1-4; 2 
Korintiërs 8,7-15; Efeziërs 4,28; 1 
Timoteüs 6,9-10 en 17-19. 
 
 
 
“Voor wie genoeg niet 
genoeg is, is niets genoeg.” 
Juist door hoe we omgaan met 
geld en goed, wordt duidelijk wie de 
Heer God voor je is. Wie of wat 
voor jou genoeg is… 

Gekregen 

Wat de HEER zegt gaat verder, en 
is veel mooier en beter dan het 
jouwe is van jou en het mijne van 
mij. Ook ‘Steel niet!’ hoort bij het 
veelzeggende begin van de Tien 
Woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, 
die u uit Egypte, uit de slavernij, 
heeft bevrijd’.  

 
 
 
Israël leeft van de geef… God gaf het in zijn liefde alles wat het nodig had. 
Gods vraag  door het achtste van de Tien Woorden is: Is dat genoeg? Dat 
God je koning, je Vader is, die voor je zorgt? Dan zul je Hem alles in je leven 
laten bepalen. En gebruik je wat Hij geeft zoals Hij wil.  
Door te zeggen ‘Steel niet!’ legt God bescherming om het leven. Om mijn 
leven en om dat van de ander. Het is belangrijk dat wij beseffen: wat wij 
hebben, komt van God en behoort gebruikt te worden zoals Hij dat wil.  

Delen 

In Leviticus 19 zegt de HEER: ‘Wees heilig, want Ik, de HEER, jullie God, ben 
heilig’. Hij  roept zijn volk op zo te leven dat het helemaal past bij Hem. 
Oftewel: leef in liefde voor God… en je naaste. En dán staat er ook: je zult niet 
stelen. Daarmee zegt God: Wil je ook met je bezit leven voor Mij? Gebruik 
het, geef het zoals Ik het jouw gaf aan wie het nodig heeft. 
‘Niet stelen’ betekent allereerst: genoeg hebben aan God en aan wat Hij aan 
je geeft. En dán betekent het ook: Blijf met je jatten (jiddisch voor ‘handen’) 
af van wat een ander toebehoort – of het nu om een mens of dier, geld of 
goed, eer of goede naam gaat. Maar dat raakt uiteindelijk steeds aan de 
vraag: Wat is voor jou genoeg?! Wie is voor jou genoeg?  
Ook met ‘Steel niet’ zegt de HEER: Laat Mij je Bevrijder zijn, niet alleen uit 
Egypte, maar ook van je schuld, van je zonden, en van alle machten die je 
leven willen binden. Blijf bij Mij. Alleen dan ben en blijf je veilig. Daar mag je 
de bevrijding doorheen horen die God door de Here Jezus maakte. ‘Tenslotte 
kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, 
maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou 
worden’ (2 Korintiërs 8,9). 

Vrij om te geven 

We worden geroepen door een God die gegeven heeft en geeft, zoals nog 
nooit iemand gegeven heeft. Hij gaf zijn Zoon en nam niets… Zijn Zoon gaf 
zijn leven en nam niets… - alleen nam Hij onze schuld bij God over. 
Laten we ons bezit aan Hem geven. Hoe? Door ervan te geven aan waar het 
nodig is voor zíjn werk. Door de armen te steunen, dichtbij en ver weg. Door 
zorgvuldig om te gaan met het kopen van voedsel en kleding. En met waar en 
hoe we ons geld beleggen. Door te consuminderen. 
Helpt zoiets echt? Arjan Markus schrijft in zijn mooie boekje ‘Heel het leven’ 
dat je hierover niet moet denken als over ‘een druppel op een gloeiende 
plaat’. Want: 
1. Wat het effect ook is, uit dankbaarheid voor Jezus’ offer zijn wij bereid 

het goede te doen. 
2. Wij geloven niet in het fatalisme van de druppel op een gloeiende plaat. 

Wij geloven in het Koninkrijk van God dat er aankomt. En al die kleine 
dingen die wij doen, uit liefde voor God en in navolging van Hem, zijn 
kleine tekens van dat Koninkrijk. Voor mensen om ons heen en voor 
onszelf kunnen dat hoopvolle signalen zijn van de toekomst die komt. 
Geen druppels op een gloeiende plaat, maar tekenen van het Koninkrijk 
Gods!  

 
Laten we als dankbare volgelingen van de Here Jezus aan Hem écht genoeg 
hebben. En daarom net als Hij liever geven dan nemen! 


