
Derde gebod 

 

Huis van gebed 

Een kerk wordt wel eens een gebedshuis genoemd. In deze tijd ervaren we dat op en speciale manier. 

Het gebd in de kerk bidden we thuis mee. Zo zijn we verbonden in wat de bijbel noemt het ‘aanroepen 

van de naam van de Here’. 

− Gen. 4: de naam van de Here aanroepen. 

− Abraham  – altaar om te bidden. 

− Tabernakel, tempel – (Gen. 12 en 13) huis van gebod. 

− Lucas 19 – verwijzing naar Jes. 56 : 7 – Huis van gebed voor alle volken. 

  

Aanroepen 

Gods naam aanroepen. Dat mogen we doen. God verbiedt het om een beeld te maken en daarvoor te 

knielen.  

We mogen de levende God erbij roepen. God zegt: Ik geef je mijn naam. Een beetje vergelijkbaar 

wanneer je iemand je telefoonnummer geeft. ‘Bel me maar’.  In het Duits is dat ‘anrufen’, letterlijk: 

‘aanroepen’. Gods naam betekent: Ik ben erbij. 

  

IJdel 

Maar waar roep je God bij? De NBG vertaling van 1951 heeft staan: Gij zult de naam van de Here, uw 

God, niet ijdel gebruiken. Dat woord ‘ijdel’ doet denken aan Prediker 1: ‘Alles is ijdelheid’. De NBV heeft 

het over ‘lucht en leegte’ en de HSV over ‘vluchtigheid’. Ds. Hilbers zei altijd: ‘de naam van God niet 

domweg gebruiken’. Mooi woord. Zonder nadenken, zomaar. Zo staat het bijvoorbeeld in de BGT. Als je 

Gods naam toch zo gebruikt. Leeg. Daar gaat dit gebod over. 

 

Vloeken? 

Wanneer doe je dat? Voor wie geldt dit? We zagen al eerder dat de geboden gegeven zijn aan bevrijde 

mensen, aan Gods volk. Het gaat in dit gebod dan ook niet zozeer over wat andere mensen doen, als ze 

vloeken. Al heeft het er wel mee te maken. De Catechismus zegt in vraag en antwoord 99: Dat wij niet 

alleen door vloeken of valse eed maar ook door onnodig zweren de naam van God niet lasteren of 

misbruiken en evenmin door stilzwijgend toe te zien aan dergelijke gruwelijke zonden deelhebben. 

Kortom, dat wij de heilige naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken, opdat Hij 

door ons op de rechte wijze wordt beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen. Zeg 

je er wat van of niet? Misschien minder actueel nu, omdat je niet zoveel mensen ziet… 

 

Woorden en daden 

Maar vooral is het een vraag aan onszelf: wat doen wij? U, jij, ik. Ook als je in je leven nog nooit gevloekt 

hebt.  

God laat niet vrijuit gaan, wie zijn naam misbruikt, staat erbij. God vindt dat erg. 

 

In het filmpje noem ik het voorbeeld van een merkje dat je op je kleding bevestigt. Dat merkje maakt 

nog niet dat je ook merkkleding hebt. Een visje op de auto maakt jou niet tot een christen. Het gaat in 

het derde gebod ook over je daden. Passen die bij je christenzijn? Iemand zei eens: ‘Ik doe geen visje op 

mijn auto, dan kan ik harder rijden.’ Nee, zo zei hij het niet. Maar de gedachte was wel: als ik te hard rijd 

met een visje op mijn auto, geeft dat een verkeerd signaal af. Maar al of geen visje, de vraag is: heeft 

mijn rijgedrag iets met mijn christenzijn te maken? Als je een 100 km-stikker op je auto plakt, schept dat 



verplichtingen. Mensen kijken naar je. Houd je je eraan? Er wordt naar je gekeken, als je christen bent, 

en je dus noemt naar Christus. 

Gods naam aanroepen houdt het volgende in: 

− Om vergeving. 

− Om hulp. 

− Om zijn Geest. 

 

Toch mogen en moeten we spreken over God. Maar laten het woorden zijn als van God, zegt Paulus 

ergens. Ervan afzien,  Gods naam helemaal niet gebruiken, dat wil God niet. Spreek tot God, spreek over 

God. Maar alleen in verbondenheid met Hem. Met Jezus die ons leerde. Uw naam worde geheiligd. 

 

Je woorden en daden moeten met elkaar kloppen. We moeten mensen uit één stuk zijn. Zo is het bij 

God zelf. Zo moet het bij ons zijn. De Catechismus zegt bij de bespreking van het  Onze Vader: ‘dat wij 

ons gehele leven, onze gedachten, woorden en werken, daarop richten dat uw naam om ons niet 

gelasterd maar geëerd en geprezen wordt.’ 

 

Als laatste Psalm: 50 : 15. We mogen God aanroepen in de benauwdheid. Hij zal redden. En wij zullen Hem 

eren. Waar wordt God het meest mee geëerd? Niet hierin: dat we Hem erbij roepen, als wij het niet meer 

weten? 

 

 

Vragen: 

1. Zeg jij er wat van als iemand in je omgeving vloekt? Waarom wel/niet? Wanneer zeg je er wat van en 

wanneer niet? 

2. ‘Nog even bidden (of danken).’ Herken je dat? Heeft dat ook met het derde gebod te maken? 

3. Het derde gebod heeft ook met onze daden te maken. Je daden kunnen vloeken met wat je belijdt. 

Hoe voorkom je dat? 

4. Heb je een visje op je auto? Waarom wel/niet? 

5. Bid je anders in deze tijd? Hoe dan? 

6. Bijbelgedeelten. 

Vergelijk Gen. 4 : 26 eens met het lied van Lamech in vers 23-24. Wat zijn de verschillen? 

In Gen. 12 : 7-8; 13 : 4, 18 wordt verteld hoe Abraham de naam van God aanroept. Wat doet hij dan 

steeds eerst? Waarom? 

7. Catechismus: Wat wordt er in vraag en antwoord 85 gezegd over hen die onder de christennaam 

onchristelijk leven of leren? 

 

Om over na te denken in deze tijd: klopte het in de tijd die achter ons ligt – wat we deden – met wat we 

beleden? 

 

Bonus: reageer hier eens op. https://bit.ly/2Uz4XmV 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Uz4XmV

