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Heidelbergse catechismus, 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 lijkt 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. 

 
Uit de Bijbel: Gen 9:1-7 en Mat. 5:21-26 
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- Opvallend: In de geboden gaat het God niet alleen om wat wij voor 
Hem doen en hoe wij dat doen. Hij neemt ons ook in bescherming   
tegen onszelf en tegen elkaar: niet doden. Het raakt aan actuele      
thema’s  als abortus, euthanasie, voltooid leven etc. Hiernaast de  ziet 
u een verwijzing naar een christelijke organisatie die mensen bij kan 
staan rond dergelijke vragen. Uiteraard zijn predikant en ouderling ook altijd bereid om hierover in gesprek te 
gaan met u en jou.  
- Het Oude Testament begint met de schepping en God als uitvinder van het leven.  Na de zondeval gaat het 
juist mis op dit punt hoe mensen met het leven van de ander omgaan (Kain, Lamech etc.). Als de zondvloed 
voorbij is, krijgt de juiste omgang met het leven van de medemens (geschapen naar Gods beeld!) daarom      
speciale aandacht.  
- Het zesde gebod roept wel de vraag op naar alle oorlogen en de doodstraf zoals die voorkomen in het Oude 
Testament. Op zich is dat niet in strijd met het gebod dat letterlijk spreekt over wederrechtelijk doden. Als maar 
duidelijk is dat God de enige is die over een mensenleven mag beschikken en niet mensen zelf.  
- Als Jezus in het Nieuwe Testament dit gebod aanhaalt wordt het nog spannender. Hij legt de vinger bij hoe de 
Farizeeën met de wetten omgaan. Ze verdiepen zich erin, om vervolgens precies de grenzen op te kunnen zoe-
ken. Wat is dat voor geloof en relatie met God, wanneer je dat zo doet?  
- Dieperliggend onder het gebod tot doodslag ligt de vraag hoe je met de ander omgaat. Ben je uit op verzoe-
ning en gun je de ander het leven? Of laat je conflicten bestaan met openheid richting afgunst en haat.  
- Wie de catechismus verbindt met de actuele ethische vragen hoort een ‘nee’ tegen alle vormen waarin      
mensen het leven van zichzelf of andere nemen. Maar dat kan nooit een kil en afstandelijk ‘nee’ zijn. Het zal       
gepaard gaan met een luisterend oor en een tot het uiterste gaan voor goede zorg en warme betrokkenheid 
naar medemensen die lijden.  
- Met de liefde van Christus als bron, kan dit gebod verschil maken voor mensen om ons heen!  

 Welke vragen houd je nog over n.a.v. de preek over het zesde gebod?  
 Hoe ga je zelf om met Gods geboden? Zoek je de grenzen van wat nog net wel mag? Of zie je als richting-

wijzer voor het goede leven dat God je wijst in de relatie met Hem?  
 Iemand die kritisch en deskundig de ontwikkelingen in Nederland volgt is ethicus dr. Theo Boer 

(Protestantse Theologische Universiteit). Tip om eens op te googlen…   

www.npvzorg.nl 


