
De Naam van de HEERE 
Zondag 29 januari 2023 morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Leviticus 24:10-23 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 36 
Vr. 99 Wat wil het derde gebod? 
Antw. Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed, maar 
ook met onnodig zweren, den Naam Gods niet lasteren noch 
misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke 
schrikkelijke zonden deelachtig maken; en in het kort, dat wij 
den heiligen Naam Gods anders niet dan met vreze en eerbied 
gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen, en in 
al onze woorden en werken geprezen worde.  
 

Vr. 100 Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en 
vloeken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt, 
die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet 
helpen weren en verbieden? 
Antw. Ja gewisselijk; want er is geen groter zonde, noch die God 
meer vertoornt, dan de lastering Zijns Naams; waarom Hij die 
ook met den dood te straffen bevolen heeft. 

  
 

Punten:  
1. Misbruik (vr. 99a) 
2. Eerbied (vr. 99b) 
3. Straf (vr. 100) 

 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt 
o Kun je uitleggen wat de woorden “heilig” en “ijdel” letterlijk betekenen? Wat heeft dat 

met de Naam van de HEERE te maken? 
o Wat bedoelde de dominee met de uitdrukking dat er in de kerk zoveel gevloekt wordt? 
o Vloeken Gods kinderen ook nog? 

• Bij 2e punt 
o Heb je het 3e gebod gehouden wanneer je niet vloekt? Of zegt de catechismus hier meer 

over? 
o Wat merken andere mensen aan jouw taalgebruik? 

• Bij 3e punt 
o Leg eens met het voorbeeld van Tipp-ex uit wat er nodig is om vloeken te verwijderen? 

 
Belangrijke teksten: 
Leviticus 5:1 Als nu een mens zal gezondigd hebben, dat hij gehoord heeft een stem des vloeks, 
waarvan hij getuige is, hetzij dat hij het gezien of geweten heeft; indien hij het niet te kennen geeft, 
zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. 
 
Mattheüs 26:65-66 Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God 
gelasterd; wat hebben wij nog getuigen van node? Zie, nu hebt gij Zijn godslastering gehoord. Wat 
dunkt ulieden? En zij antwoordende zeiden: Hij is des doods schuldig. 
 
Uit de bronnen: 
Wilhelmus à Brakel over het horen van een vloek (Redelijke Godsdienst deel 2, hoofdstuk 5) 
We moeten wel onderscheid maken tussen het uitdrukkelijk lasteren van God en het misbruiken van 
Zijn Naam. In het eerste geval moeten wij dit bij de overheid aan de orde stellen, want anders maken 
wij onszelf medeplichtig. In het tweede geval echter moeten wij onze afkeuring laten blijken met 
onze gelaatsuitdrukking, of – als de omstandigheden van tijd en plaats het toelaten – ook met 
woorden. Laten we er wel voor waken om de betreffende persoon boos te maken omdat hij, als hij in 
gezelschap verkeert, voor zijn gevoel voor schut wordt gezet. Het doel moet altijd zijn: zijn gedrag 
veranderen. Laten we daarom een gelegenheid zoeken om hem in alle bescheidenheid te 
onderwijzen en van zijn verkeerde handelswijze te overtuigen. Het is niet juist om dat uit de hoogte 
te doen en om persé het laatste woord te willen hebben, dat zet alleen maar kwaad bloed. 


