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Nederland wordt nog veel mooier… 
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Om te lezen 

Psalm 86:8-13 

Kolossenzen 3:7-10 

 

Heidelbergse Catechismus 

Zondag 36: God vraagt in het derde 
gebod dat wij de heilige naam van 
God alleen met ontzag en eerbied 
gebruiken, zodat Hij door ons naar 
waarheid beleden en aangeroepen en 
in al onze woorden en werken gepre-
zen wordt.  
 

Voor een geloofsgesprek 

1. Wat vind je van de nieuwe recla-

mecampagne van de Bond tegen 

vloeken? 

2. Hoe wordt Nederland mooier? En 

welke bijdrage kun jij daaraan le-

veren? 

3. Lees Kolossenzen 3:7-10 samen 

en praat door over wat je opvalt. 

4. Bespreek de drie aandachtsvelden 

waar het derde gebod ons op wijs: 

onze betrouwbaarheid, onze me-

ningen, onze manier van leven. 

Hoe speelt dit in jouw leven? 

5. Hoe kunnen we God (nog) meer 

de eer geven? 

6. Hoe kostbaar is de naam van Je-

zus voor jou? 

 

Websites 

www.josdouma.nl 

www.ikteltottien.wordpress.com  

www.bondtegenvloeken.nl  

Op maandag 17 novem-

ber presenteerde de 

Bond tegen vloeken 

haar nieuwe reclame-

campagne. ‘Nederland 

is zoveel mooier zonder 

vloeken en schelden.’ 

Dat klopt: Nederland 

wordt zoveel mooier als 

mensen Jezus vertrouwen en volgen in hun dagelijkse leven 

(discipelschap). Dat gaat het beste als we elke dag tot tien 

tellen: ons door de Geest laten leiden om God lief te hebben en 

onze naaste, en dat door de tien geboden van harte te ge-

hoorzamen. Zó wordt Nederland echt mooier, in alle opzich-

ten! 

 

Bond tegen vloeken: weet wat je zegt 

In de nieuwe reclamecampagne wordt in beeld gebracht dat 

schelden en vloeken een barst veroorzaken, iets kapot maken 

(er knallen mensen tegen glas aan waarin allemaal barsten 

komen). ‘Goede taal doet mensen goed, grove taal breekt af en 

maakt kapot.’ Daar gaat het over in bijvoorbeeld Kolossenzen 

3: ‘Beledig elkaar niet langer, scheld elkaar niet uit, en stop 

met liegen. Want jullie zijn niet meer zoals vroeger. Jullie zijn 

nu nieuwe mensen.’ Iemand uitschelden is een kras maken op 

iemand die naar Gods beeld geschapen is (zoals je met een 

mes een schilderij stuk kunt maken)! 

 

Drie keer het derde gebod 

Toch gaat het derde gebod niet allereerst over grof taalge-

bruik, waaronder vloeken. Dat wij Gods naam niet zomaar 

mogen gebruiken, heeft met deze drie dingen te maken (waar-

door Nederland nog veel mooier wordt…): 

1. onze betrouwbaarheid: het derde gebod gaat allereerst 

over het (niet) zweren bij de naam van God. De erge vloek 

gvd betekent oorspronkelijk: ‘moge God mij verdoemen als 

ik lieg of als ik mijn belofte breek!’ Misschien zweren we 

niet zo vaak, maar als je als christen (mensen wéten dat je 

dat bent) onbetrouwbaar bent, werpt dat een smet op God. 

Laat je ja gewoon ja zijn, altijd! 

2. onze ideeën en meningen: soms verbinden we aan 

onze eigen meningen de naam van God (‘God vindt het-

zelfde als ik’, ‘dat mag niet want dat maakt God verdrietig’, 

‘God heeft het tegen me gezegd’). Dat is zomaar misbruik 

van Gods naam om je eigen mening kracht bij te zetten. 

Niet doen! 

3. onze manier van leven: als christenen dragen we Gods 

naam, en daarmee is alles wat we doen en laten een soort 

etalage van God. Mensen concluderen op basis van ons ge-

drag hoe God is (‘vroom in de kerk op zondag, maar bik-

kelhard in het zakenleven op maandag’). Het gaat dus niet 

alleen over ons spreken maar ook over ons gedrag en ons 

zijn. 

 

Gods naam: ‘Laat iedereen u eren’ 

De positieve kant van het derde gebod is dat Gods naam zó 

schitterend is dat we die naam alleen maar kunnen groot ma-

ken (eerste bede Onze Vader). Gods naam staat voor Gods 

daden! Net zoals je het erg vindt als de naam van jouw favorie-

te voetballer of schaatser (grote namen als: Arjen Robben en 

Sven Kramer) door het slijk wordt gehaald, is het erg als Gods 

naam niet geprezen wordt. Hij is groot, liefdevol, machtig, 

krachtig, eindeloos! Hij is het einde! En het begin! Hij is je 

Vader! Over hem spreek je positief. Zoals in Psalm 86: ‘Want 

u bent machtig, u doet wonderen. U bent God, u alleen! Heer, 

leer mij hoe ik moet leven. Help mij om trouw te zijn aan u, 

geef mij eerbied voor u. Heer, mijn God, ik wil u danken met 

heel mijn hart.’ 

 

De naam van Jezus 

Ook de naam van Jezus wordt vaak als vloek gebruikt. Maar de 

Bijbel zegt: ‘God gaf hem de hoogste eer, de eer die voor God 

zelf bestemd is’ (Filippenzen 2:9). Draag en noem die naam 

daarom vol bewondering. Vertrouw en volg hem: Jezus! 


