
Samenvatting preek over het 3e gebod 
Lezen: Ex. 3:10-15, Psalm 113, Hand. 19:13-17 
 

Het derde gebod (Exodus 20 : 7)  
7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken,* want de HEERE zal 
niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 
* IJdel gebruiken – D.w.z. onnodig en ondoordacht gebruiken, misbruiken 

 
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 we 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. 
 
Thema: Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik nooit Zijn Naam 

 
Intro: Het 3e gebod: is dat vooral dat je niet mag vloeken? Met een discussie over 
verbasterde vloeken en hoe en waarom erop te reageren als anderen het doen? 
Nee. Is niet: “U zult niet vloeken”. Het gaat om de Naam van de HEERE. 
 
Daarom: 
1. Wat betekent dat: Naam van de HEERE? 
2. Hoe gebruik je Zijn Naam goed (naar Zijn bedoeling)? 
3. Wat is het misbruik ervan? 
 
1. Betekenis Naam van de HEERE 
Wíj hebben namen om ons te onderscheiden.  
Soms speelt betekenis een rol. 
Namen roepen een beeld van de persoon op (die je kent met die naam). 
 
Bij God is er een andere reden dat Hij een Naam heeft. 
Niet om te onderscheiden: Hij is de Ene. 
Maar om Zich te openbaren. Te laten zien Wie Hij is. 
Naam HEERE is in het Hebreeuws JHWH (Jahwèh). 
Voor de Joden is die Naam zo heilig dat ze die niet uitspreken. Als ze het lezen, 
zegen ze ‘Adonai’.  
Jehovah is een combinatie van JHWH en de klinkers van Adonai. 
De betekenis JHWH staat in Ex. 3 : 13,14. 
Mozes vraagt naar Gods Naam als hij naar Egypte moet om het volk te verlossen. 
Het antwoord is veelzeggend: Ik bén (erbij). In de Naam laat God weten dat Hij met 
Mozes zal gaan. Dat Híj zal verlossen. 
De Naam staat garant voor Gods verlossingsmacht. 
Zo klinkt de Naam voortdurend in het O.T. (Bijv. Ps. 20:8). 
Die Naam, Gods verlossend handelen heeft Hij in Jezus Christus geopenbaard. 
(Joh. 17:6,11). 



In het N.T. klinkt die Naam door in de Naam van Jezus Christus als Gods helende 
werkelijkheid (Hand. 3:6; 4:12). Die Naam bezit kracht, daarom is er het gevaar van 
toverij (Hand. 19). 
 
2. Het gebruik van de Naam van de HEERE 
Met eerbied en ontzag: verwonderd dat Hij zich zo openbaart als Verlosser. 
In ons bidden: “Uw Naam worde geheiligd” en als grond voor het gebed “In Jezus’ 
Naam”. 
In ons zingen: Veel psalmen en liederen klinkt Gods Naam. (bijv. Sela: Ik zal er zijn). 
In ons belijden: Spreek vrijmoedig over God. Kol. 3:17 hele leven in het besef van de 
Naam, van Gods werkelijkheid. 
Hoe meer je de betekenis van de Naam beseft, hoe meer verlangen en 
vrijmoedigheid Hem hoog te houden (en te reageren waar die Naam gekleineerd 
wordt). 
 
Altijd reageren op vloeken? 
Motief belangrijk (angst of plichtsgevoel tegenover besef dat het je ráákt als Zijn 
Naam misbruikt wordt). 
Moment belangrijk: Is de relatie en de setting helpend of kan het alleen maar meer 
spot oproepen. 
Toon belangrijk: vanuit verlangen dat Gods verlossend handelen de nadruk krijgt. 
 
3. Misbruik van de Naam van de HEERE 
Bij vloeken en verbasteringen ervan (als onnodig en ondoordacht gebruik). 
Bij christenen groter valkuil: 
Voorbij leven aan de betekenis van de Naam als werkelijkheid van Wie God is in ons 
leven.  
Vloeken lijkt in onze cultuur een symptoom dat God er niet toe doet. 
Dát is een diepere miskenning van Zijn Naam. Dat Zijn werkelijkheid ons niets zegt 
→ we Hem niet erkennen / vertrouwen.  
 
Zijn macht claimen (voor ons karretje spannen) 
‘In Jezus’ Naam’ gebruiken om dingen te bewerken die wij graag willen. 
Of claimen dat God iets wil, wat wij graag willen. “God wil het”. 
 
Het is reinigend om eerlijk te belijden waar wij betekenis van Naam van de HEERE 
niet op waarde schatten. 
Evangelie in het 3e gebod: Jezus is hierom veroordeeld (godslastering; Matth. 26:65). 
Om zo de schuld te verzoenen. En ons te vernieuwen door Zijn Naam te erkennen, 
vrijmoedig te gebruiken, ons gebed mee te besluiten. 
En te leven in het verlangen: “Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen”. 
 
Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:  

1. Wat betekent voor u/jou de Naam JHWH (Ik ben erbij)? 
2. Hoe kunnen we op een positieve manier 

de Naam van de HEERE ter sprake 
brengen in het gezin, op het werk, met 
vrienden en buurtgenoten? 

3. Herkent u/jij de gevaren om de Naam van 
de HEERE te misbruiken? Waar en hoe? 

4. Roep deze dienst u/jou op iets te 
veranderen in het taalgebruik? Of anders 
te reageren op (verbasterde) vloeken van 
anderen? 


