Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 43
Elburg, 16 december 2018
Schriftlezingen: Johannes 8:30-47 en 3 Johannes
Zondag 43
Vraag 112: Wat wil het negende gebod?
Antwoord: Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai,
geen kwaadspreker of lasteraar ben, niemand lichtvaardig en zonder wederhoor
veroordeel of laat veroordelen. Maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als werken van
de duivel zelf vermijd, als ik niet de zware toorn van God op mij wil laden.
Evenzo, dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid liefheb, eerlijk
spreek en getuig en ook de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen
verdedig en die bevorder.
[Spr.19:5,9; 21:28; Ps.15:3; 50:19,20; Rom.1:30; Mat.7:1; Luk.6:37; Joh.8:44; Spr.12:22; 13:5; 1Kor.13:5;
Ef.4:25; 1Petr.4:8]

Kernpunten bij de preek
• Het 9e gebod heeft zijn directe achtergrond in de rechtspraak.
Getuigenverklaringen zijn van groot belang voor een eerlijk vonnis.
Oneerlijke verklaringen hebben grote gevolgen!
• ‘tegen uw naaste’ = ‘ten nadele van uw naaste’
• Het geding tussen God en duivel is het geding tussen waarheid en leugen.
• God is de waarheid Zelve, daarom zo betrouwbaar en geloofwaardig.
• Ongeloof is doen alsof God liegt!
• Jezus is Zelf door een verraderlijke kus en valse aanklachten verraden,
veroordeeld en gekruisigd.
• De Heilige Geest herschept ons naar het beeld van Christus, en bekeert ons
van leugen tot waarheid. Dat is werkelijk bevrijdend!
• Ook dit gebod wordt vervuld (komt tot zijn bedoeling) door de liefde: het
goede zoeken voor je naaste, ook in je woorden.
Om verder over na te denken
1. Ga voor jezelf eens na, op welke momenten je het niet zo nauw nam met de
waarheid, en vooral waaróm je dat toen niet deed. Zie je bij jezelf een bepaald
patroon?
2. Wat betekent het voor jou dat God volstrekt betrouwbaar is in wat Hij zegt?
3. Liegen doet ieder mens. Moeten wij onze naaste altijd wantrouwen?
4. Wat moet je (bijbels gezien) doen als anderen over jou onwaarheden vertellen?

