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In afwijking van de HC volgen we deze keer de letterlijke tekst van het 10e gebod. 
 
1 Zet uw zinnen niet op het huis van uw naaste 
In Ex. 20 staat eerst het huis en volgt de vrouw, in Dt. 5 net andersom. 
Dit verschil is niet belangrijk. 
 
Staande voor het huis van je naaste, is dat het eerste wat je van hem ziet.. 
 
Waar staat huis voor? 
Huis is je thuis 
Hier woon en leef je als kind, man, vrouw. 
Vanuit huis vertrek je naar school en werk enz., hier kom je weer thuis. 
Huis is je privéterrein achter je eigen voordeur. 
 
Huis kan ook staan voor gezin/familie. 
Bij ons koningshuis denken we niet direct aan paleizen, maar aan hun bewoners. 
 
Huis kan ook een statussymbool zijn.  
In de zaterdagse woonbijlage van het Dagblad van het Noorden zie je de mooiste huizen. 
Groot, voornaam, nieuw of fraai gerestaureerd, een mooie oprijlaan, sierlijke tuinen… 
Wel heel wat anders dan een anoniem rijtjeshuis in een eentonige Vinexwijk … 
 
Zet uw zinnen niet op het huis van uw naaste. 
God gaf bij de verdeling van Kanaän iedere stam zijn eigen erfdeel en elke familie zijn eigen kavel. 
Toen zette koning Achab zijn zinnen op de wijngaard van Nabot. 
Ruilen of kopen: een genereus aanbod van de koning! 
Nabot respecteerde het erfdeel van zijn voorouders. 
Dat kostte hem het leven… 
Ook Achab en Izebel betaalden hun overtreding van het 6e en 10e gebod duur: 
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ten koste van hún leven én van heel hun huis: nageslacht…: 1 Kn. 21. 
 
Wij tellen miljoenen vluchtelingen in onze wereld, verdreven van huis en haard. 
Geen veiligheid, nauwelijks of geen voorzieningen als water, gas, elektriciteit, laat staan luxe. 
Landen voeren oorlog om elkaars grond, bv. vanwege rijke delfstoffen. 
West-Europese landen, ook Nederland, veroverden kolonies voor hun eigen welvaart. 
Lebensraum: leefruimte, eiste Hitler, en hij annexeerde en sleepte de hele wereld in een oorlog. 
Iran e.a. willen Israël de zee indrijven. 
 
Laat uw huis goed genoeg zijn voor u! 
Al is dat van uw buurman/vrouw groter, mooier, luxer. 
Het huis aan de Hoofdstraat … in Uithuizermeeden heet Linquenda: we moeten [het eens] verlaten. 
Dat is naar Paulus’ woord:  
Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen…: 1 Tm. 67v. 
En elders: 
Je niet in beslag laten nemen en laten beheersen, niet opgaan in dingen als bezit en wereld, 
Want er rest maar weinig tijd en de wereld is bezig te verdwijnen: 1 Kor. 729-31. 
Wees niet bevreesd als iemand rijk wordt, 
een groter huis heeft en meer weelde. 
Want bij zijn dood kan hij niets meenemen, 
zijn weelde volgt hem niet in het graf. Ps. 4917v 
 
2 Zet uw zinnen niet op de vrouw van uw naaste 
Wie staat in de deuropening van het huis van je naaste?  
Zijn vrouw. 
 
Je wordt verliefd. 
Je Verliefdheid wordt liefde. 
Je liefde wordt trouwen. 
Een levenslang verbond. 
Elkaar nooit verlaten, maar trouw blijven in goed en kwaad. 
Totdat Christus terugkomt of de dood scheiding maakt. 
De gemeente dankt voor de trouwbelofte en bidt dat bruid en bruidegom die nakomen. 
 
Trouw wordt sleur. 
Je wordt opnieuw verliefd. 
Maar zij is niet alleen gaand meer. 
(Ik spreek vanuit de man, zoals het 10e gebod.) 
Zij is van een vreemde naaste, of van je broer, je vriend, je collega, … 
Je voelt je tot haar aangetrokken als een magneet. 
Itt je eigen vrouw kan zij zo goed luisteren, zij heeft tijd en aandacht voor je… 
Bovendien is zij misschien ook wel jonger en mooier dan je eigen vrouw. 
Je zet je zinnen op haar. 
Met als ultieme uitdaging: Hoe krijg ik haar in mijn bed? 
 
Gevolg: verwoesting alom. 
Je eigen huwelijk naar de knoppen. 
Je eigen kinderen als die er zijn voor het leven getekend. 
Je nieuwe liefde blijkt naderhand misschien toch niet meer dan een strovuur te zijn geweest: 
hevig maar kort. 
Ook zij is niet volmaakt… 
Best kans dat het uit raakt. 
Eenmaal de trouw opgezegd, garandeert bepaald niet blijvende trouw in een volgende relatie… 
 
De bijbelse grondwet voor elk huwelijk luidt:  
De man hecht zich aan zijn vrouw: Gn. 224  Mt. 195  1 Kor. 616  Ef. 531. 
Paulus schrijft voor: 
Iedere man moet zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man: 1 Kor. 72. 
Huwelijkse liefde is sterk als de dood, een vlammend vuur, onblusbaar voor zeeën en rivieren, 
voor geen rijkdom te koop: Hgl. 86v. 



Zakt deze liefde toch in? 
Dan is het zaak die nieuw leven in te blazen ipv vreemd vuur in je boezem toe te laten. 
 
Zet je zinnen niet op de vrouw van je naaste. 
Lees hoe Spreuken 5-7 de dwaze zonde van overspel geselt! 
Lees van Davids diefstal van de vrouw van zijn naaste, de hethiet Uria, van zijn moord op hem,  
zijn overspel met haar, het verlies van hun 7 dagen jonge baby,Gods oordeel over Davids huis:  
moord, doodslag, zijn eigen familie een bron van ellende voor hem, overspel: 
allemaal verliezers. 
Lees hoe Davids zoon Amnon verteerd wordt door begeerte naar zijn halfzus Tamar, 
haar verkracht, haar vervolgens haat en hierom door Absalom wordt gedood: 2 Sm. 13. 
 
Je zinnen zetten op de vrouw van je naaste: daar rust Gods vloek op. 
Het vloekt met zijn grondwet voor het huwelijk. 
Met zijn verbond met zijn volk, waar Hij nooit spijt van krijgt en nooit op terug komt.  
Met Christus’ liefde voor zijn gemeente: Ef. 5. 
Gods eerste liefde verlaagt Hij nooit tot zijn 2e liefde, laat staan nóg lager! 
 
Schending van trouwbeloften zijn schering en inslag. 
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. 
Als het regent in de wereld, drupt het in de kerk. 
Laten we zoveel als ons mogelijk is die schending ver bij ons vandaan houden. 
Bid, werk, bekeer je, laten we in dit opzicht naar elkaar omzien, zoek hulp, enz. 
Met een zuiver geweten en een goed geloof dat alles van onze hemelse Vader mag verwachten:  
wederkerige liefde en trouw. 
 
Laat uw vrouw goed genoeg zijn voor u! 
Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat…: Spr. 3130. 
Drink water uit je eigen bekken, ga naar de stromen van je eigen bron, … 
Ze zijn van jou, van jou alleen … 
Moge de geliefde van je jeugd je vreugde geven: Spr. 615vv. 
 
3 Zet uw zinnen niet op het werk van uw naaste 
‘Loop maar door naar achteren!, zegt de vrouw van onze naaste in de deuropening. 
Hier ziet de israëliet de slaaf, slavin, rund en ezel van zijn naaste. 
Ze vormen zijn bezit, verhogen zijn status en inkomen: hoe meer, hoe welvarender. 
 
De profeet Micha schreeuwt het uit: 
Willen ze een veld? Ze roven het! 
Willen ze een huis? Ze nemen het! 
Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom: Micha 22. 
Namens God kondigt hij onheil en verschrikking aan: verlies van erfdeel en land, ballingschap. 
 
De keuterboer kan jaloers zijn op de hereboer. 
Grote ondernemers slokken de kleine zelfstandige op. 
Concurrentie kan ontaarden in valsheid met een schijn van recht. 
Personeel wordt op een slinkse manier weggekaapt van de concurrent. 
Werkgevers verkiezen vaak jong en dynamisch boven ouder en minder flexibel. 
Naast vrijwillige zijn er ook gedwongen overnames van bedrijven. 
Zonder slaaf, slavin, rund of ezel wordt er op het gebied van werk en personeel nog altijd gezondigd uit 
verkeerde begeerte, vooral naar geldelijke winst. 
Onze al te goedkope kleding wordt duur betaald… 
 
Geloof in en vertrouw op Gods belofte: 
dat Hij de macht heeft u te overstelpen met al zijn gaven,  
zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt  
en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk: 1 Kor. 98v. 
Laat Hem, die Paulus’ kracht was in zijn rijke en arme dagen, uw kracht zijn: Flp. 411vv. 
Laat u waarschuwen: wie rijk wíl zijn, stelt zich bloot aan verleiding, raak verstrikt in hebzucht,  
wordt een prooi van dwaze en schadelijke begeerten, stort voorover in verderf en ondergang:  



1 Tm. 69v. 
 
Laat uw werk en personeel en inkomen genoeg zijn voor u! 
Al heeft uw naaste een mooiere baan, meer inkomen, koopt hij A-merken en de nieuwste hebbedingen 
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust. 
Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat: Spr. 1516v. 
 
4 Zet uw zinnen niet op iets van uw naaste 
Wat dom van Elisa! 
Bijna majesteitsschennis. 
Een geschenk van Naäman weigeren, in hoog aanzien bij en zeer gewaardeerd door Arams koning! 
Bedanken voor zijn geschenk: ‘Dat had je niet hoeven/moeten doen!’, kan ook onbeleefd zijn… 
Wie weet, in dit geval wel staatsgevaarlijk. 
Een reden voor Arams koning Israël aan te vallen …! 
Met de eed op zijn lippen: ‘Zo waar de HEER leeft’, loopt Gechazi op een holletje slaafs  
zijn begeerten achterna. 
Met een leugen verrijkt hij zich met geld, dubbel meer dan hij vroeg, en met kostbare kleren. 
Zelfs achter zijn tweede leugen: ‘Nergens [geweest]!’ kan hij zijn begeerten niet verstoppen. 
Dat geld en die kleren waren nog maar het begin. 
Gechazi droomde van nóg grotere rijkdommen: olijfgaaarden, wijngaarden, vee, slaven, slavinnen. 
Hij droomde van het bestaan van een hereboer. 
Melaatsheid: huidvraat tast hem aan als straf op zijn zonde tegen het 10e woord. 
Hem en zijn nakomelingen. 
Vanwege leugenachtig misbruik van Elisa’s profetisch gezag, en hiermee van Gods naam. 
 
Wees tevreden met wat God u geeft, veel of weinig! 
Roei de wortel van alle kwaad: de geldzucht, met wortel en tak af als uw eeuwig leven u lief is!: 
1 Tm. 69v. 
 
Het 10e woord maakt de zonde van de verkeerde begeerte wakker. 
Dat maakt de wet niet zondig. 
Die doet het zondige van ons verkeerd begeren blijken: Ro. 77vv. 
 
HC 44 troost ons. 
Het gebod wil ons rijk maken met Christus en zijn geschenken van vergeving en recht. 
Het gebod wil ons doen bidden om vernieuwing door de Geest die uitmondt in volmaaktheid  
voor eeuwig. 
 
Zet uw zinnen zetten op God als uw hoogste verlangen en op Christus als uw enig begeren 
door de Geest. 
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