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ZONDAG 40 
Vraag 105: Wat eist God in het zesde gebod? 

Antwoord: Dat ik mijn naaste noch in gedachten, noch met woorden of enig gebaar, en nog veel minder door 
daden, hetzij zelf, hetzij door tussenkomst van anderen in zijn eer aantast, haat, kwets, of dood; maar dat ik 
alle wraakzucht laat varen; ook mijzelf geen kwaad berokken of moedwillig in gevaar begeef. De overheid 
draagt dan ook het zwaard om doodslag te verhinderen. 

 
Vraag 106: Maar dit gebod li jkt toch alleen over de doodslag te gaan? 
Antwoord: Door de doodslag te verbieden, leert God ons ook dat Hij de wortel van de doodslag, zoals afgunst, 
haat, toorn en wraakzucht, verafschuwt en dit alles voor doodslag houdt. 

 
Vraag 107: Maar is het dan genoeg als wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden? 
Antwoord: Nee, want door afgunst, haat en toorn te verbieden, gebiedt God onze naaste lief te hebben als 

onszelf en hem met geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid te bejegenen, wat hem 
schaden kan zoveel mogelijk tegen te gaan en ook onze vijanden goed te doen. 

 

Eerbied voor het leven! 

1. Radicale keuze (105,106) 

2. Zegenrijke keerzijde (107) 

  

1. Radicale keuze 

Terug naar het begin. Genesis. 4. Doodslag is aan de orde van de dag, is haast ‘doodgewoon’ 

geworden.  (films, thrillers, games) 

De geschiedenis van Kain en Abel plaatst twee heel verschillende broers naast elkaar. Deze 

verschillen vallen in het oog en waar ze benoemd worden door ouders of anderen, kan er 

zomaar een bron van frustratie en conflict ontstaan. Een waarschuwing aan ons adres om 

‘zonder aanzien des persoons’ met de naaste om te gaan. 

De geschiedenis van Kain en Abel laat Gods genadige voorkeur zien voor het zwakke. Dat is 

ergerniswekkend voor Kain. 'Zijn aangezicht verviel'. De wortel van de doodslag groeit, waar 

ik de ander ga negeren, waar ik wegkijk van mijn naaste. Wie de ander niet ziet staan, kan 

God ook niet onder ogen komen!  

Toch geeft God Kain gelegenheid te veranderen. Het is een misverstand te denken dat Kain 

Abel ineens neersloeg. Nee, hij bruuskeert Gods genadig spreken!  

Les voor mij: conflictueuze relatie met de naaste is de kiem van de doodslag. 

De auto van de moordenaar heeft vier versnellingen: gedachte, woord, gebaar, daad. (H.G. 

Abma) 

God roept op tot eerbied voor het leven van de naaste. Dat is moeilijk. Jezus weet er alles 

van. In Hem is kracht om dit gebod te doen uit dankbaarheid.  

De positieve spits van dit gebod is: heb je naaste lief als jezelf.  

  

2. Zegenrijke keerzijde  

In ieders leven ligt de zonde van het ‘verachten’ van de naaste aan de deur. Het is een keuze 

de naaste lief te hebben. Kains houding is een spiegel voor mijn omgang met de ander.  
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Wij zeggen: Wat gij niet wilt dat u geschiedt…. 

Beter is: ga met elkaar om, zoals jij wilt dat er met jou omgegaan wordt! 
Het gaat mis in de relatie met onze naaste als wij ons niet realiseren wie de naaste is in het 

oog van de Heere: een beelddrager. Deze ‘levenskunst’ is alleen maar te leren op de school 
van de Heere Jezus. Hij is als een Abel veracht, weggeworpen en zelfs gedood.  
We trekken de lijn van het zesde gebod nog wat verder door.  
De HC zegt: 'dat ik ook mijzelf niet kwetse of moedwillig in gevaar begeve'.  Dat betekent dat 
wij onszelf het leven ook moeten gunnen (vgl. automutilatie, zelfmoord). In de uiterste 
consequentie gaat dit zelfs over de manier waarop je met je tempel (je lichaam) omgaat. Te 
denken valt aan rij-, drink-, en eetgedrag.  

Tot slot: eerbied voor het leven heeft ook alles te maken met het begin en eind van ons 
leven. In onze maatschappij sluimert het kwaad van de selectieve verontwaardiging. Wie is 

er nog verontwaardigd over de hoeveelheid abortussen die worden uitgevoerd? 

Een christen verlangt de weg van Jezus te gaan. Die juist het kwetsbare leven liefheeft. 
  

Enkele vragen met oog op persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  

1. Wat leert de geschiedenis van Kain en Abel mij over omgang met mijn naaste?  

2. Voltooid leven… Een actuele discussie. Hoe moeten we hier in het licht van het zesde 
gebod als christen over denken  

3. Citaat: Het leven is van God. Wat betekent dit voor ons denken over abortus? 

4. Citaat: wie de ander niet ziet staan, kan God ook niet onder ogen komen. Wat vind je van 
dit citaat? Hoe functioneert het in je eigen leven?  

5. Stelling: De christelijke gemeente is oefenterrein voor het praktiseren van naastenliefde. 

Voor de kinderen:  

 Wat betekent het voor jou om je naaste lief te hebben? Hoe doe je dat in de klas, op 
het schoolplein en thuis? 


