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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 door stilzwijgend toe te zien aan dergelijke 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. 
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 heeft Hij ook 
bevolen dat met de dood te straffen. 

  
Houdt Gods Naam hoog! 
1. het misbruik verboden 
2. het goede gebruik geboden 
  
1. het misbruik verboden 
Onze naam is een kwetsbaar bezit. In onze naam ligt een deel van onze identiteit. Wij 
hebben een naam gekregen om ons te onderscheiden van anderen. Ook gebruiken wij onze 
naam om ons te profileren. 
God heeft ook een Naam. Niet één, maar meer dan honderd. God is zo groot dat Hij niet in 
één Naam gevat kan worden. 
Gods Naam geeft Zijn verhevenheid en Zijn nabijheid weer. God heeft een Naam om aan te 
roepen, niet om te verzwijgen (vgl. gebruik Godsnaam in joden). 
Terwijl God wist van de risico's die eraan verbonden waren Zijn Naam te openbaren, heeft 
het Hem er niet van weerhouden de Naam van Zijn Zoon voluit bekend te maken: Jezus! 
Wanneer Gods Naam binnen het bereik van onze tong komt, kan het vreselijk mis gaan. Er 
wordt gevloekt bij het leven. ('Vloeken als een Hollander') 
Vloeken is een raadselachtige zonde. Het levert echt niets op. Waarom is vloeken zo erg? 
Omdat de geopenbaarde Naam van God ijdel, zinloos gebruikt wordt.  
Wie Gods Naam ontheiligt, trapt God op Zijn hart. God neemt dat zwaar op. Deze zonde 
noemt de HC 'een verschrikkelijke zonde'. (vgl. Lev. 24!) 
Wij dienen te beseffen dat Jezus aan beschuldiging van Godslastering ten onder is gegaan. 
Wie van Zijn sterven leeft, wordt voorzichtiger dan ooit in het gebruik van Gods Naam.  
Niet alleen vloeken maar ook het stilzwijgend toelaten van vloeken is zonde. (vgl. Lev. 5:1) 
Als christenen worden we groepen deze zonde - met wijsheid en tact - mee te helpen weren 
en te verbieden (Lev. 19:17).  
Wij mogen laten merken hoe geraakt en gekwetst we ons weten als de naam van onze 
geliefde Zaligmaker (on)bewust door het slijk wordt gehaald. 
Het derde gebod bedoelt niet alleen het (toelaten van) vloeken te verbieden, maar ook het 
lichtvaardig gebruiken van Gods Naam. ('vroom vloeken') Door de Heilige Geest (radar) 
ontdekken wij hoe diepgaand dit derde gebod ons leven onder kritiek stelt.  
  
2. het goede gebruik geboden 
Hoe geven wij de Heere de eer van Zijn Naam? (Ps. 96:8) Alle misbruik van Gods Naam heft 
een goed gebruik niet op. De Naam van God is er om aangeroepen, aangebeden, geprezen, 
geloofd te worden. Wij eren Gods Naam door deze 'hoog te houden'. Sterker nog: door Gods 
Naam aan te roepen, komen we het vloeken te boven. (John Bunyan) 
Hoe moeten we Gods Naam gebruiken? (antw. 99) 
1. door de Naam met ontzag en eerbied te gebruiken 
2. door de Naam te belijden 
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3. door de Naam aan te roepen 
4. door in al onze woorden en werken Zijn Naam te verheerlijken 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Er wordt gevloekt in je omgeving. Hoe reageer je daar op? Waarom reageer je wel/niet?  
2. 'Vloeken is de grootste zonde'. (antw. 100). Waarom? 
3. Er bestaan ook vormen van 'vroom vloeken' (citaat  uit de preek). Op welke manieren kan 
dat gebeuren? 
4. Hoe houden we Gods Naam hoog in ons gezin en in de omgang met buren, vrienden en 
collega's? 
5. Stelling: vloeken is de karikatuur van het gebed. 
Voor de kinderen:  
 -  waarom is vloeken zo erg?  
 -  wat doe jij als er gevloekt wordt? Weglopen, of niets zeggen? Of iets anders?  

 
 
 
 
 

 

Onlangs verscheen de glossy Holy! uitgegeven vanwege het 100-jarig bestaan van de ‘Bond tegen Vloeken’. 
In deze glossy stond een column van ds. P.J. Visser (Amsterdam). 

In Godsnaam! Je hoort het mensen geregeld zeggen. Als hen iets hoog zit en ze hun woorden kracht bij 
willen zetten. God – wie dat ook zijn mag – wordt daarmee voor eigen kar gespannen. Verbonden met onze 
belangen. Geplakt op onze zaakjes. Soms combineert het, wat wij voorstaan en wat Hem hoog zit. Niet 
zelden vloekt het echter met elkaar. Erger dan de grootste ‘knoop’. Over vloeken gesproken… 

In Godsnaam! Ook gelovigen hebben er soms een handje van om dat al te snel en makkelijk te roepen. Om 
daarmee aan hun privé-mening of vertrouwde opvatting goddelijk autoriteit te geven. Dat blijft linke soep. 
Het kan zomaar onbewust en onbedoeld iets worden van ‘vloeken in de kerk’. Misschien wel het ergste 
vloeken dat er bestaat…  

In Godsnaam! Enig idee wat de Levende zelf graag zou zien, wat er met en in Zijn naam gebeurt? Om te 
beginnen moet je dan natuurlijk wel even weten hoe die luidt. Want het woord ‘god’ zegt niks, daar zijn er 
rijen van. Ooit werd het door Mozes op een cruciaal moment gevraagd (wie er meer van weten wil leze in 
de bijbel Exodus 3): Hoe luidt Uw naam? Kort en krachtig klonk het toen: JHWH. In de regel wordt het 
vertaald met HEER, maar dat is eigenlijk een regelrechte blamage. Het zet God neer als de bekende grote 
sterke (en inmiddels oude) man, die vanuit de hoogte op je neerziet en gebiedt. Een God die je liever ziet 
gaan dan komen, tenzij Hij in je kraam te pas komt. Letterlijk vertaald betekent de naam echter: IK BEN DIE 
IK BEN of wat vrijer IK BEN ERBIJ OOK ALS JIJ HET NIET VERWACHT. Een naam die een en al 
betrouwbaarheid en nabijheid uitstraalt. Later deed God het met een hele reeks woorden verder uit de 
doeken: barmhartig, genadig, geduldig, groot van goedheid en trouw, die zonde, ongerechtigheid en 
overtreding vergeeft en – maar dat is het laatste wat Hij wil – die de schuldige niet voor onschuldig 
houdt. Zo wil Hij onder ons zijn. Er is maar één manier om die naam hoog te houden: door God daar in 
vertrouwen op aan te spreken. Je wordt er een ander mens van. In Gods naam leer je denken en doen als 
Hij. Zo kom je het vloeken voorbij…  

  
  

 


