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Heidelbergse Catechismus, Zondag 43 
Vraag 112: Wat wil het negende gebod? Antwoord: Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, niemands woor-
den verdraai, geen kwaadspreker of lasteraar ben, niemand lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel of laat 
veroordelen. Maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als werken van de duivel zelf vermijd, als ik niet de zware 
toorn van God op mij wil laden. Evenzo, dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid liefheb, eerlijk 
spreek en getuig en ook de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen verdedig en die bevorder.  
 

Uit de Bijbel: Psalm 12 en Jakobus 3:1-12  

Vragen voor gesprek: 

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

- De plechtige woordkeus van het negende gebod ‘geen vals getuigenis’ herinnert aan de eerste betekenis van dit 
gebod in de rechtspraak. Nog meer dan tegenwoordig (met allerlei moderne opsporingstechnieken etc.) waren     
getuigenverklaringen cruciaal voor eerlijke rechtspraak.  
- Een vals getuigenis kan zeer grote impact hebben en een ander ernstig benadelen.  Een Bijbels voorbeeld is koning 
Achab die zijn zinnen heeft gezet op de wijngaard van Naboth (1Kon. 21). Het gebod is breder dan alleen de recht-
spraak: gebruik geen leugenachtige woorden die je naaste benadelen. Om die verhouding tot de naaste gaat het ook 
in dit negende gebod.  
- Psalm 12 is een gebed van iemand die slachtoffer is van valse woorden van anderen, woorden die hem in grote 
nood brengen.  De leugen regeert (vers 5), maar dat gaat ten koste van mensen die eronder lijden.   
- Opvallend in psalm 12:3b is het woord dubbelhartig. Er is iets anders op je tong dan wat in je hart is. Met je woor-
den maak je een wereld die niet echt bestaat. Altijd alles zeggen wat je denkt kan ook schade berokkenen, dus de 
Bijbel trekt een rode lijn waar anderen lijden onder onze woorden. Psalm 12 is een spiegel voor een samenleving 
waar het heel normaal is geworden om dingen anders/mooier voor te stellen dan ze zijn (denk aan: reclame, social 
media, politiek, ‘fake news’, influencers).   
- De hoop van psalm 12: God zal ingrijpen en dan komen leugens aan het licht. Christenen  zeggen: op Gods woorden 
kun je werkelijk aan (vers 7), dat is als het goed is ook de maatstaf voor onze woorden.  Bemoedigend, ook als je hier 
op aarde soms door leugens bent geraakt.  
- God heeft ons geschapen met een tong en een stem, maar de eerste leugen in de Bijbel komt van de Duivel. De ca-
techismus geeft een zware lading aan dit gebod door leugen te koppelen aan de duivel en waarheid aan God. Waar 
wil je bijhoren? Bij Christus is ook vergeving voor zonden tegen het negende gebod, maar Christus vraagt wel om om-
keer.  
- Het negende gebod is ook weer om te keren: wat doen wij om de goede naam van de ander te verdedigen en be-
vorderen? Kinderliedje zegt: “Ook je stem, is van Hem”... 
- Jakobus ruimt in zijn aandacht voor de praktijk van het 
christelijk leven een belangrijke plaats in voor de tong, die 
hij vergelijkt met een roer van een schip of een klein vuur.  
Eerlijk kijken naar jezelf op dit punt, bepaalt ons erbij   
hoezeer wij Christus nodig hebben.  Verlangen wij ernaar 
om ook met ons spreken God te dienen?  Wat gaat er 
daarin van ons uit?  
 

- Noem een voorbeeld van iets wat u/jij vandaag gezegd hebt ten behoeve van de eer en goede naam van ie-
mand anders. Is dat moeilijk of makkelijk? 
- Wanneer je kijkt naar onze samenleving in het licht van het negende gebod, waar  zou je dan voor willen dan-
ken en waar voor willen bidden?  
- Kent u voorbeelden waarin in enkele woorden grote gevolgen hadden zoals Jakobus schrijft?  


