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Heidelbergse catechismus, Zondag 36a en 37a 
Vraag 99: Wat wil het derde gebod? Antwoord: Dat wij niet alleen met vloe-

ken 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 101: Maar mag men ook in geloof bij de naam van God een eed zwe-

ren? 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 der-

gelijk zweren berust op Gods Woord en is daarom ook door de heiligen in 

het Oude en Nieuwe Testament met recht in gebruik geweest.                    

Vragen voor gesprek: 

1. Bent u zich bewust van de ‘C’ op uw rug? Zou je er achter kunnen komen wat voor beeld buren of collega’s 
krijgen van God en geloof wanneer ze met u omgaan?  
2. Kijk eens op www.bondtegenvloeken.nl voor inspiratie om ook op die manier Gods naam hoog te houden.  
3. Waar ligt voor jou een grens als het gaat om eerbiedig spreken en zingen over God?  
4. Wat heb je vandaag gehoord over het derde gebod, wat je er nog niet eerder mee had verbonden?   
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- Lopen wij eigenlijk niet allemaal met een grote ‘C’ op onze rug? Christenen die de naam van Christus dragen.  
En houden we die naam hoog?  
- Het eerste wat in onze tijd misschien wel met ‘vloeken’ te maken heeft is dat ons leven ‘anti-reclame’ kan zijn 
voor ons geloof en voor onze God.  
- In elk geval een gemiste kans als een christen geen ‘leesbare brief’ is, want dat is de beste manier om  de 
Naam van God in ‘al onze woorden en werken te prijzen’ 
- Bij de actuele betekenis van het derde gebod hoort ook dat we niet zomaar overal het stempel van Gods naam 
op zetten. Dat doe je door je eigen smaak of mening te verklaren als ‘de wil van God voor iedereen’... 
- Uiteraard heeft het gebod ook te maken met eerbied voor Gods heiligheid in bidden en zingen.   
- Kortom heel wat meer dan alleen www.bondtegenvloeken.nl Al hoort bij opkomen voor Gods Naam natuurlijk 
ook dat je mensen in je omgeving respectvol probeert te wijzen op hun taalgebruik, wanneer zij vloeken. Het is 
niet goed wanneer je als christen gaat wennen aan misbruik van Gods Naam.  
- Dat er in de Heidelbergse Catechismus zoveel aandacht is voor het zweren van een eed, heeft te maken met de 
actualiteit van toen. In radicale reformatorische kringen  werd op grond van Mat. 5:34 zelfs het afleggen van 
een eed verboden. Deze stikte uitleg van die  ene tekst bracht mensen nogal eens onnodig in problemen.  
- In de Bijbelgedeeltes van vandaag wordt duidelijk waarom het misbruik van Gods naam zo’n belangrijk punt is. 
- In Exodus 3:1-15 maakt God Zijn Naam aan Mozes bekend. Gods Naam hangt helemaal samen met Zijn identi-
teit, met zijn trouw en beloften voor Mozes en het volk en met zijn doel om Israël te bevrijden.  Het is een naam 
om stil van te worden, een naam waar evangelie in zit en relatie.  
- In Handelingen 4:1-12 wordt duidelijk hoe kostbaar de naam Jezus is voor christenen. Die naam is gegeven om 
mensen zalig te maken. Een naam om je leven op te bouwen en van te getuigen.  
- God verklaart in Zijn naam ons Zijn liefde tegen de hoogste prijs. En dan is misbruik van die naam dus het to-
taal verkeerde en respectloze antwoord. Het is een naam om hoog te houden!  


