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ZONDAG 37 

Vraag 101: Maar mag men ook in geloof bij de naam van God een eed zweren? 
Antwoord: Ja, als de overheid het van haar onderdanen verlangt of als het om andere 
redenen noodzakelijk is om daardoor trouw en waarheid te bevestigen, en dit tot eer van 
God en tot heil van de naaste. Want een dergelijk zweren berust op Gods Woord en is 
daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament met recht in gebruik 
geweest. 
Vraag 102: Mag men ook bij de heiligen of bij andere schepselen een eed zweren? 
Antwoord: Nee, want een rechtmatige eed zweren is God aanroepen, dat Hij, Die alleen het 
hart kent, de waarheid bevestigt en mij straft als ik vals zweer. Deze eer komt geen schepsel 
toe. 
  
Wat zijn onze woorden voor het aangezicht van God waard? 
1. Wanneer we de eed kunnen uitspreken 
2. Waarom we de leugen moeten afleggen 
3. Waarom we de waarheid moeten spreken 
  
1. Wanneer we de eed kunnen uitspreken 
Terugblik vorige preek: vloeken buiten en binnen de kerk. 

Een christen maakt het verschil óók in zijn woordgebruik. Vanavond gaat het over de manier 
waarop wij met onze woorden omgaan. Eenvoudig gezegd: laat je ja ja zijn, en je nee nee. 
(Mt. 5:37) 
Context van deze uitspraak is een geding met de Farizeeen. Jezus gaat in dit geding in op de 
uitspraak 'Gij zult de Heere uw eden houden' (vs. 33). De Farizeeen maakten daaruit op dat 
je mocht zweren. Maar zij deden het bij van alles en nog wat. Waarom zweren wij eigenlijk? 
Vaak omdat de waarheid spreken niet vanzelf gaat. Het bestaan van de eed is eigenlijk een 
triest gegeven. Omdat wij leven in een leugenachtige wereld is de eed nodig. 
Maar is dat wel zo? Zegt Jezus niet in vs. 33 'Zweer in het geheel niet'? Hebben de dopersen 
niet gelijk die met een beroep op deze tekst iedere vorm van eedzweren afwijzen? Nee. 
Nota bene: Jezus heeft Zelf 'ja' gezegd toen de hogepriester onder ede afdwong antwoord te 
geven op de vraag 'bent u de Zoon van God'? 

Een eed afleggen mag. Als de overheid (zij is Gods dienares, Rom. 13!) dat vraagt, of als de 
nood van de tijd erom vraagt. (vgl. Voorbeelden uit OT: verspieders bij Rachab, Ezra). 
  

2. Waarom we de leugen moeten afleggen 
We moeten vs. 33 lezen in de context. (Dat is trouwens eigen aan de gereformeerde 

schriftuitleg.) We komen dan de betekenis van dit vers op het spoor.  Jezus spreekt deze 
woorden in de situatie dat joden er een gewoonte van hebben gemaakt om op een 
geniepige manier hun woorden kracht bij te zetten, maar een achterdeur open te houden 
om geen woord te houden of een belofte te breken. Ze deden dat door niet te zweren bij 
God, maar bij iets wat 'lager' of 'minder' is dan God (hemel, aarde, tempel, stad). 
Geniepig, want Jezus streept dat denken in niveaus door. In als ons spreken bevinden we ons 
in de nabijheid van God. Wij praten in Zijn wereld. Wij houden van grijze zones; veel van 
onze woorden (gesproken of getypt) spelen zich af tussen eed en leugen. Dubbelzinnig 
taalgebruik, onvolledige informatie, het zorgt ervoor dat er een sfeer van mist om onze 
woorden hangt. Onze integriteit is ver te zoeken. 

Over de eerste christenen werd gezegd: alles wat zij zeggen, is vaster dan een eed! 
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Door Jezus' woorden leren we dat er geen grijze strook tussen eed en leugen is. Wij 

bevinden ons in de gevechtslinie tussen God en satan, waarheid en leugen. Er is geen 
neutraal niemandsland. Bij Gods Koninkrijk past alleen ja en nee in oprechtheid. Een christen 
wil niet dubbelzinnig zijn. Een burger van het koninkrijk der hemelen is duidelijk in de 
omgang met zijn collega's, is ondubbelzinnig in zijn taalgebruik en eerlijk in wat hij toezegt. 
Geen leugenaar komt het koninkrijk der hemelen binnen! 
  
3. Waarom we de waarheid moeten spreken 
Ons hele leven wordt geleefd coram Deo (voor het aangezicht van God). Wij kunnen Hem 
niet op afstand houden in de gesprekken die wij voeren, de woorden die wij neerschrijven. 
En weet je wat de diepste reden is om de waarheid te spreken? Christus is door de leugen 
van ons gestorven. Hij uit Wiens mond alleen maar waarheid kwam, moest sterven. Hij werd 
als godslasteraar ter dood veroordeeld. Zo'n hoge prijs betaalde Christus voor de waarheid. 
De waarheid spreken, transparant zijn, is niet gemakkelijk. Het gaat met vallen en opstaan. 
Gewezen mag worden op de geschiedenis van Petrus, die Zijn Meester verloochent. Terwijl 
Hij Jezus laat vallen, laat Jezus hem niet vallen. Zijn liefdesblik verbreekt het hart van Petrus. 
Zo waar Zijn Naam Heere is, houdt Hij Zijn kinderen vast, wil Hij ze voor struikelen bevrijden. 
Daar heeft Hij Zich met een eed toe verplicht (Hebr. 6:13-20)! 
  

Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Nadenker: Over de eerste christenen werd gezegd: 'Alles wat zij zeggen is vaster dan een 
eed'.  
2. Hoe denk je na deze preek over het gebruik van je woorden? 
3. Citaat: 'Wij praten in Gods wereld'. Wat heeft dit jou te zeggen? 
4. Welke troost put je uit Hebr. 6:13-20. 
  
Voor de kinderen:  
- Vraag eens aan je ouders wanneer ze in de kerk een ja-woord aan de Heere gegeven 
hebben. Weet jij wat ze dan beloven? Hoe zorg je ervoor dat je ja-woord in je leven naar 
voren komt? 
 


