
Het zweren van een eed 
Zondag 5 februari 2023 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Mattheüs 5:21-37 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 37
Vr. 101 Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods 
een eed zweren? 
Antw. Ja, als het de overheid van haar onderdanen of 
anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid 
daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil; 
want zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond, en daarom ook 
van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt 
geweest.  
 

Vr. 102 Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andere 
schepselen, een eed zweren?  
Antw. Neen; want een rechten eed zweren is God aanroepen, 
dat Hij, als Die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil 
geven, en mij straffe, indien ik valselijk zweer; welke eer aan 
geen schepsel toebehoort.   
 
 

Punten:  
1. Gevraagde eed (101a)  
2. Godzalige eed (101b+102) 
3. Gebroken eed (HC 36) 
4. Goddelijke eed 
 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt: Wanneer mag je een eed afleggen?  

• Bij 2e punt 
o Waarom is het een grote zonde dat velen in Nederland de eed niet meer willen afleggen? 
o Wat is “godzalig eedzweren”? 

• Bij 3e punt: “Je moet pas belijdenis doen wanneer je zeker bent van jezelf.” Noem eens een aantal 
redenen waarom deze opvatting niet klopt. 

• Bij 4e punt 
o Lees Hebreeën 6:16-18 nog eens. Wat is de reden dat God ook een eed aflegt? Bij Wie 

legt Hij een eed af? Waarom is dat een troost? 
 
Belangrijke teksten: 
Leviticus 19:12 En gij zult niet valselijk bij Mijn Naam zweren; want gij zoudt den Naam uws Gods 
ontheiligen; Ik ben de HEERE. 
 
Hebreeën 6:16-18 Want de mensen zweren wel bij den Meerdere dan zij zijn, en de eed tot 
bevestiging is denzelven een einde van alle tegenspreking; Waarin God, willende den erfgenamen 
der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn raad, met een eed daar is 
tussengekomen; opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God 
liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de 
voorgestelde hoop vast te houden;  
 
Uit de bronnen: 
Ds. J. van Haaren in verklaring van zondag 37 
Ook Gods kinderen moeten dan beschaamd het hoofd buigen. Hoe menigmaal hebt u gezworen? 
Afgezien dan nog van de eden die we zojuist hebben genoemd. Maar hoe menigmaal hebt u ook nog 
op een andere wijze gezworen? Dat u hebt gezegd: Heere, ik zal nooit meer twijfelen. Ik zal U 
hartelijk liefhebben, Heere mijn Sterkte! Ja, ik zal nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, 
al mijn geloften U betalen. Nu, hebt u die geloften al ingelost? Ach, wat zou er van Gods Kerk 
terechtkomen als er niet een God was, Die gezworen heeft tot behoud van Zijn ganse Sion, het was 
eeuwig kwijt. Zie dat wonder: Hij heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen. God krijgt nooit 
berouw van die eed. Hij heeft gezorgd voor een Hogepriester. Op Hem zijn de valse eden en de 
gebroken beloften van Zijn ganse Sion aangelopen en Hij heeft ze verzoend.  


