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klopt deze titel?

❑ begeren kan ook positief zijn
▪ Psalm 68:16

"Dezen berg (=Sion) heeft God begeerd tot Zijn 
woning..."

▪ Lucas 22:15
"Ik (=Jezus) heb vurig begeerd dit Pascha met 
u te eten, eer Ik lijd.
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❑ het citaat is incompleet...
▪ vergl. Psalm 14:1; Ps.53:1

"... er is geen God"
▪ zie Exodus 20:17 (zie ook Deut.5:21)>



Exodus 20

17 Je zult niet begeren
het huis van je naaste, 

je zult niet begeren 
de vrouw van je naaste, 

noch zijn dienaar, 
noch zijn dienstmeisje, 

noch zijn rund, 
noch zijn ezel, 

noch iets dat van jouw naaste is.
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Deuteronomium 7

25 De gesneden beelden van hun goden 
zullen jullie verbranden met vuur; 

je zult niet begeren
het zilver en het goud daarvan 

en het je toeeigenen, 
opdat je daarin niet verstrikt wordt...

nadere verklaring van 'begeren':
de intentie om het tot je te nemen
zie ook: Ex.34:24; Joz.7:21
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Matteüs 5

27 Jullie hoorden, dat er werd gezegd: 
je zult niet echtbreken.

28 Maar ik zeg tot jullie, 
dat een ieder die een vrouw aanziet 

om haar te begeren, 
pleegt in zijn hart reeds echtbreuk met haar.
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= met de intentie haar toe te eigenen
zie 2Samuël 11 > 



2Samuël 11

2 En het geschiedde tegen de avond 
dat David opstond van zijn bed 

en wandelde op het dak van zijn paleis 
en een vrouw zag bezig zich te baden. 

En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. 

4

was dit de echtbreuk in Davids hart?



2Samuël 11

2 En het geschiedde tegen de avond 
dat David opstond van zijn bed 

en wandelde op het dak van zijn paleis 
en een vrouw zag bezig zich te baden. 

En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk.
3 En David zond heen 

om navraag te doen naar die vrouw 
en men zei: is dat niet Batseba, 

de dochter van Eliam, 
de vrouw van de Hethiet Uria? 

4 Daarop zond David boden om haar te halen 
en zij kwam tot hem 
en hij lag bij haar...
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Romeinen 7

6 ... de nieuwe staat van de geest 
en niet in de oude staat van de letter.

5

oude verbond versus nieuwe verbond
beloofd in Jeremia 31 (zie 2Kor.3) 
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5

oude verbond versus nieuwe verbond

• de letter
• geschreven op 

stenen tafels
• verbroken
• werken
• proberen

• de geest
• geschreven in 

vlezen harten
• vervuld
• belofte
• geloven



Romeinen 7

6 ... de nieuwe staat van de geest 
en niet in de oude staat van de letter.

7 Wat zullen we dan zeggen? 
Is de wet zonde? 

Volstrekt niet!
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... maar door de bril van 
'werken' mist ze doel!

Rom.9:31,32



Romeinen 7

7 (...) Integendeel, ik kende de zonde niet, 
tenzij door de wet. 

Want ook van de begeerte
zou ik niet geweten hebben 

indien de wet niet zei: 
je zult niet begeren.
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Romeinen 7

7 (...) Integendeel, ik kende de zonde niet, 
tenzij door de wet. 

Want ook van de begeerte 
zou ik niet geweten hebben 

indien de wet niet zei: 
je zult niet begeren.

8 Maar de zonde grijpt het voorschrift aan 
en bewerkt in mij elke begeerte, 

want zonder wet is de zonde dood.

5

de wet prikkelt de zonde; 1Kor.15:56





Romeinen 6

11 Zo ook jullie, reken jezelf 
inderdaad doden te zijn voor de zonde, 

levenden echter voor de God, in Christus Jezus.

6

= zonde negeren
door te leven voor God!



Romeinen 6

11 Zo ook jullie, reken jezelf 
inderdaad doden te zijn voor de zonde, 

levenden echter voor de God, in Christus Jezus.
12 Laat dan de zonde niet langer heersen

in jullie sterfelijk lichaam, 
om aan zijn begeerten te gehoorzamen.

6

beheerst door de zonde
= tegen de zonde strijden
(lees: "niet begeren")



Romeinen 6

11 Zo ook jullie, reken jezelf 
inderdaad doden te zijn voor de zonde, 

levenden echter voor de God, in Christus Jezus.
12 Laat dan de zonde niet langer heersen 

in jullie sterfelijk lichaam, 
om aan zijn begeerten te gehoorzamen.

(...)
14 Immers, zonde zal jullie heer niet zijn, 

want jullie zijn niet onder wet
maar onder genade.
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conclusie...

❑ "gij zult niet begeren" onder het oude verbond een 
onmogelijke opdracht;

❑ onder het nieuwe verbond een heerlijke belofte!
▪ Hij voorziet en geeft al wat nodig is;
▪ geloof daarin geeft vrede en tevredenheid;
▪ en zó wordt de belofte vervuld!


