
Samenvatting preek over het 6e gebod (U zult niet doodslaan) 
Lezen: Genesis 4:1-12, Mattheüs 5:21-26, 1 Joh. 3:11-17 
 
Zondag 40 
Vraag 105: Wat eist God in het zesde gebod?  
Antwoord: Dat ik mijn naaste niet beledig, haat, kwets of dood1. Dit mag ik niet doen 
met gedachten, woorden of gebaren en zeker niet met de daad, ook niet door middel 
van anderen, maar ik moet juist alle wraakgevoelens afleggen2. Ook mag ik mijzelf 
geen letsel toebrengen of moedwillig in gevaar begeven3. De overheid draagt dan 
ook het zwaard om de doodslag te weren4. 
1 Gen. 9:6; Matt. 5:21, 22; Matt. 26:52. 2 Matt. 5: 25; Matt. 18:35; Rom. 12:19; Ef. 4:26. 3 Matt. 4:7; Kol. 
2: 23. 4 Gen. 9:6; Ex. 21:14; Rom. 13:4.  
 
Vraag 106: Het gaat dus in dit gebod niet alleen om doodslag?  
Antwoord: Nee. Door de doodslag te verbieden leert God ons ook dat Hij de wortel 
van doodslaag haat: afgunst1, haat2, toorn3 en wraakgevoelens. Dit alles geldt voor 
Hem als doodslag4. 
1 Ps. 37: 8; Spr. 14: 30; Rom. 1: 29. 2 1 Joh. 2: 9-11. 3 Jak. 1: 20; Gal. 5: 19-21. 4 1 Joh. 3: 15.  
 
Vraag 107: Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden?  
Antwoord: Nee, want terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt Hij dat wij 
onze naaste liefhebben als onszelf1, jegens hem geduldig, vredelievend, 
zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn2. Dat we zoveel mogelijk voorkomen dat 
hem iets overkomt3 en dat wij ook onze vijanden goed doen4. 
1 Matt. 7:12; Matt. 22:39; Rom. 12:10. 2 Matt. 5:5, 7; Luc. 6:36; Rom. 12:18; Gal. 6:1, 2; Ef. 4: 1-3; Kol. 
3:12; 1 Petr. 3:8. 3 Ex. 23: 5. 4 Matt. 5:44, 45; Rom. 12:20, 21. 

 
Thema: Heb respect voor het leven 

 
Intro: Moord en doodslag is schering en inslag. 
Berichten uit het nieuws van afgelopen week tonen hoe actueel het onderwerp is. 
Moord en doodslag roept afschuw en verontwaardiging op. Want het is definitief. 
 
Precieze gebod: niet ‘wederrechtelijk’ doden 
Het 6e gebod gaat niet over het doden van: 
- dieren (na de zondeval is daar ruimte voor) 
- oorlog of rechtshandhaving 
Het gebruikte woord ‘ratsàch’ gaat wel over: 
- in het gewone leven je naaste doden 
- wel of niet gepland (moord en doodslag) 
- direct of indirect (ook opdrachtgever is een moordenaar) 
 
Achtergrond van het gebod: 
Vanaf het begin van de mensheid speelt dit kwaad al (Kaïn, Lamech; Genesis 4). 
De wereld is om die reden door de zondvloed schoongespoeld van geweld (Gen. 
6:13). 
Direct na de zondvloed klinkt de zwaarste straf: wie het bloed van een ander vergiet, 
zijn bloed zal door de mens vergoten wordt, want naar het beeld van God heeft Hij 
de mens gemaakt.” (Gen. 9:6). 
Het pronkstuk van de schepping, het meest basale wat iemand bezit (zijn leven), 
mag niet aangetast worden. 
Dat geldt voor elk leven: ook het ongeboren en het aftakelende leven (tegen abortus 
en euthanasie). Ook het ‘gehandicapte’ leven. Van léven blijf je af. 



 
Alles wat naar doodslag leidt, geldt ook als doodslag: 
Een moord of doodslag heeft een voorgeschiedenis. De weg ernaar toe is niet 
minder kwalijk. Ook beledigen, haten en kwetsen. Ook haatgedachten voeden, 
schelden en slaan (pesten). 
Dit kan zelfs zo kapot maken dat mensen aangezet worden tot zelfdoding. Dat is 
evenmin Gods doel voor ons leven. Zelfdoding ontneemt de toekomst en laat de 
nabestaanden met diepe pijn achter. (0800-0113 biedt hulp). 
 
Ook roekeloosheid wordt door het 6e gebod krachtig afgewezen. (Levensgevaarlijke 
challenges, rijgedrag, maar ook levensstijl). 
 
Jezus legt de kern van het gebod uit (Matth. 5:21-26; 38-44). 
Uitschelden van je naaste maakt je schuldig. 
In Zijn koninkrijk is het niet ‘oog om oog en tand om tand’, maar andere wang 
toekeren.  
De overheid is er om het recht te handhaven. Maar in de navolging van Jezus zoek 
je het kwade te overwinnen door het goede. 
Dat gaat dus verder dan je in het algemeen in de maatschappij mag verwachten. 
Zover dat geen mens dat uit zichzelf redt. 
Toch zegt Jezus het zó. Want: 
1. Dat ontmaskert ieder mens als overtreder en maakt dat je niet op een ander kunt 
neerkijken. 
2. Het zegt allereerst iets over Hem als Koning van dit Rijk die Zijn principes heeft 
voorgeleefd. 
3. Door de H.G. wil Hij het in Zijn volgelingen uitwerken.  
 
Concreet: 
In dagelijkse omgang niet over je heen laten lopen. Een tik terug of een scherp 
woord op verkeerd gedrag kan heilzaam zijn. 
Niet uit haat of woede, maar uit verontwaardiging voor het verkeerde. En uit 
verlangen naar het goede.  
Jezus is scherp richting hen die kwetsbaren beledigen en kwetsen (Matt. 23). 
Jezus vecht niet terug, maar stelt wel aan de kaak. 
Vanuit het leven met Hem elke dag oefenen in de vrucht van de Geest (geduld, 
vrede, zachtmoedigheid en vriendelijkheid. 
 
Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:  

1. Het thema is ‘respect voor het leven’ (en ‘eerbied voor God’). Is er verschil 
met ‘eerbied voor het leven’? 

2. Hoe kijkt u/jij naar leven dat is aangetast door een handicap. Is dat echt even 
waardevol? (Zie ook 1 Kor. 12:20-27)  

3. Wat is het verschil tussen de zachtmoedigheid die Jezus voorleeft en ‘over je 
heen laten lopen’? Hoe heeft dat met identiteit (in Christus) te maken? 

4. Lees Rom. 12:19. Hoe helpt de gedachte dat God recht zal doen als je met 
onrecht te maken hebt en wraakgevoelens ervaart? 

 
Dit thema over leven en dood kan diepe dingen losmaken. Schroom niet om 
contact met mij op te nemen naar aanleiding hiervan! 
 


