Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 36
Elburg, 1 juli 2018
Schriftlezingen: Leviticus 24:10-16 en 1 Petrus 4:12-19
Zondag 36
Vraag 99: Wat wil het derde gebod?
Antwoord: Dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eed, maar ook door onnodig
zweren de naam van God niet lasteren of misbruiken; en evenmin dat wij door
stilzwijgend toe te zien aan zulke verschrikkelijke zonden deel krijgen. Kortom, dat wij de
heilige naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken, opdat Hij door
ons op de juiste wijze wordt beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken
geprezen.
[Lev.24:15,16; Lev.19:12; Mat.5:37; Jak.5:12; Lev.5:1; Spr.29:24; Jer.4:2; Jes.45:23; Mat.10:32; Rom.10:9,10;
Ps.50:15; 1Tim.2:8; Kol.3:17; Rom.2:24; 1Tim.6:1]

Vraag 100: Is het dan zo’n grote zonde Gods naam door zweren en vloeken te lasteren, dat
God ook toornig is op hen die niet zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren helpen
weren en verbieden?
Antwoord: Jazeker, want geen zonde is groter en vertoornt God meer dan het lasteren
van Zijn naam. Daarom heft Hij ook bevolen dat met de dood te straffen.
[Spr.29:24; Lev.5:1; Lev.24:16]

Kernpunten bij de preek
• God maakt ons genadig Zijn Naam bekend: Hij wil voor ons niet de grote
Onbekende zijn, in Zijn Naam geeft Hij Zichzelf.
• Die Naam luidt: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het slavenhuis, uit Egypte,
bevrijd heb.’ Gods Naam is de Naam van de Verlosser.
• Die Naam staat op ons voorhoofd!
• Laten we eerst nadenken over het goede gebruik van Gods Naam, zoals:
o Aanroepen (Rom.10:13)
o Belijden (Matth.10:32)
o Eren in woorden (Ps.113:1) en daden (Ps.86:11,12)
• Goed gebruik van de Naam wordt gezegend, misbruik wordt gestraft, zoals:
o God voor je eigen gedachten en plannen misbruiken
o Vloeken
o Als christen een onchristelijk leven leiden
• Hoe moet je omgaan met vloeken in je omgeving?
o Overwin het kwade door het goede (Rom.12:14,21)
o Jezus stierf áls Godslasteraar en vóór Godslasteraars
Om verder over na te denken (en op te reageren: ajmensink@hervormdelburg.nl)
1. Hoe kunnen we elkaar helpen om het goede gebruik van Gods Naam te
bevorderen?
2. Op www.bondtegenvloeken.nl/wat-doen-wij/over-vloeken/reageren-op-vloeken
kun je lezen hoe je kunt reageren op vloeken in je omgeving. Welke ervaringen heb
jij hiermee (positief of negatief)?

