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Predikatie over Zondag 36 H.C. 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 26 augustus 2012 
 
 Zingen Psalm 72 : 9 en 11. 
 Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Exodus 3 
 
  1 En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, den 
priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn en hij 
kwam aan den berg Gods, tot Horeb. 
  2 En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vlam des vuurs 
uit het midden van een braambos; en hij zag, en zie, het braambos 
brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. 
  3 En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat 
grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. 
  4 Toen de HEERE zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, 
zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide: Mo-
zes, Mozes. En hij zeide: Zie, hier ben ik. 
  5 En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw 
voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilig land. 
  6 Hij zeide voorts: Ik ben de God uws vaders, de God Abrahams, 
de God Izaks en de God Jakobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, 
want hij vreesde God aan te zien. 
  7 En de HEERE zeide: Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns 
volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege 
hun drijvers; want Ik heb hun smarten bekend. 
  8 Daarom ben Ik nedergekomen, dat Ik het verlosse uit de hand 
der Egyptenaars, en het opvoere uit dit land naar een goed en ruim 
land, naar een land vloeiende van melk en honig, tot de plaats der 
Kanaänieten en der Hethieten en der Amorieten en der Ferezieten 
en der Hevieten en der Jebusieten. 
  9 En nu, zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot Mij gekomen; 
en ook heb Ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen 
verdrukken. 
10 Zo kom nu, en Ik zal u tot Farao zenden, opdat gij Mijn volk (de 
kinderen Israëls) uit Egypte voert. 
11 Toen zeide Mozes tot God: Wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan, 
en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? 
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12 Hij dan zeide: Ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken 
zijn, dat Ik u gezonden heb; wanneer gij dit volk uit Egypte geleid 
hebt, zult gijlieden God dienen op dezen berg. 
13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik tot de kinderen Is-
raëls kom en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden 
gezonden, en zij mij zeggen: Hoe is Zijn Naam? wat zal ik tot hen 
zeggen? 
14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. Ook 
zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN 
heeft mij tot ulieden gezonden. 
15 Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen 
Israëls zeggen: De HEERE, uwer vaderen God, de God Abrahams, 
de God Izaks en de God Jakobs, heeft mij tot ulieden gezonden; dat 
is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot 
geslacht. 
16 Ga heen en verzamel de oudsten van Israël en zeg tot hen: De 
HEERE, uwer vaderen God, is mij verschenen, de God Abrahams, 
Izaks en Jakobs, zeggende: Ik heb ulieden getrouwelijk bezocht en 
hetgeen dat ulieden in Egypte is aangedaan; 
17 Daarom heb Ik gezegd: Ik zal ulieden uit de verdrukking van 
Egypte opvoeren tot het land der Kanaänieten en der Hethieten en 
der Amorieten en der Ferezieten en der Hevieten en der Jebusieten, 
tot het land vloeiende van melk en honig. 
18 En zij zullen uw stem horen; en gij zult gaan, gij en de oudsten 
van Israël, tot den koning van Egypte en gijlieden zult tot hem zeg-
gen: De HEERE, de God der Hebreeën, is ons ontmoet; zo laat ons 
nu toch gaan den weg van drie dagen in de woestijn, opdat wij den 
HEERE onzen God offeren. 
19 Doch Ik weet dat de koning van Egypte ulieden niet zal laten 
gaan, ook niet door een sterke hand. 
20 Want Ik zal Mijn hand uitstrekken en Egypte slaan met al Mijn 
wonderen, die Ik in het midden van hetzelve doen zal; daarna zo zal 
hij ulieden laten vertrekken. 
21 En Ik zal dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaars; en 
het zal geschieden wanneer gijlieden uitgaan zult, zo zult gij niet 
ledig uitgaan. 
22 Maar elke vrouw zal van haar naburin en van de waardin haars 
huizes eisen zilveren vaten en gouden vaten en klederen; die zult 
gijlieden op uw zonen en op uw dochters leggen, en gij zult Egypte 
beroven. 
 

Votum. 
Gebed. 
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Zingen Tien Geboden des Heeren : 1, 4 en 9. 
 
Aan de orde van behandeling voor deze middag Zondag 36 van de 
Heidelberger Catechismus. Daar lezen wij de vragen en antwoorden 
99 en 100 als volgt: 
 
99. Vr. Wat wil het derde gebod? 
Antw. Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed, maar ook 
met onnodig zweren, den Naam Gods niet lasteren noch misbrui-
ken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zon-
den deelachtig maken; en in het kort, dat wij den heiligen Naam 
Gods anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken, opdat Hij van 
ons recht beleden, aangeroepen, en in al onze woorden en werken 
geprezen worde. 
 
100. Vr. Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en vloe-
ken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt, die, 
zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren 
en verbieden? 
Antw. Ja gewisselijk; want er is geen groter zonde, noch die God 
meer vertoornt, dan de lastering Zijns Naams; waarom Hij die ook 
met den dood te straffen bevolen heeft. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Gods Heilige Geest 
naar aanleiding van deze Zondags-afdeling stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. De inhoud van Gods Naam. 
2e. Het misbruik van Gods Naam. 
3e. De handhaving van Gods Naam. 

 
Gemeente, we komen in Exodus 3 Mozes tegen aan de voet van de 
berg Horeb, de Sinaï. Mozes is daar om de kudde van zijn schoon-
vader te weiden, Jethro, de priester in Midian. Dan wil priester hier 
zoveel zeggen als de overste, de belangrijkste ofzo, zoiets, van 
Midian. En Mozes leidt die kudde achter de woestijn en hij kwam 
aan de berg Gods, aan Horeb. En daar aan die berg Horeb gaat 
Mozes een wonder meemaken. Alles wat God doet is een wonder. 
Maar dit is wel heel in het bijzonder een wonder geweest. Waarom? 
Omdat dit niet alleen maar een natuurwonder was, maar dit is een 
openbaring geweest van de Goddelijke Persoon. Kijk, als later in het 
Nieuwe Testament in de Evangeliën de Heere Jezus de zieken ge-
neest, de doden opwekt, de storm stilt, dan wordt daarmee de maje-
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steit Gods getoond. Dan wordt daarmee getoond wat er ook in het 
hart van God is, namelijk genade en barmhartigheid. Maar hier in dit 
hoofdstuk maakt de Heere Zichzelf bekend. Hij doet niet alleen een 
wonder, Hij verklaart dat Hij het Wonder is. Hij gaat Mozes verkon-
digen Wie Hij is. 
Ja, dat is natuurlijk ongedacht, onverwacht. Maar het gebeurt. En 
waar dat gebeurt, daar mag wel gezegd worden: “Nader hier niet 
toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij 
staat is heilig land”. En heilig wil dan zoveel zeggen als “getekend 
land, apart gezet land”. Een plek op die wereld waar Ik in het bij-
zonder naar toe gekomen ben om Mij te openbaren en te verklaren 
aan een mensenkind. 
Ja, en dan maar weer zo’n vraag. Heeft de Heere Zich nu weleens 
een keer aan je geopenbaard? Heeft Hij Zich weleens verklaard? 
Nee, niet dat goedkope van onze dagen: “Ik heb voor God gekozen, 
ik heb Jezus aangenomen, Hij is nu mijn Vriend, het is wel goed”. 
Nee, maar als God Zich openbaart in een mensenleven, dan komt 
ditzelfde terug: “Nader hier niet toe, trek de schoenen uit van uw 
voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land”. 
Hebt u in uw leven zo’n plekje waar God Zichzelf aan u geopen-
baard heeft? Misschien is dat wel hier geweest, onder de bediening 
van het Woord. Misschien is het wel thuis op dat slaapkamertje 
geweest, met de gordijnen dicht, toen je eigenlijk niets meer bekij-
ken kon. Misschien is dat wel ergens in het weiland geweest, waar 
je in de stilte liep en riep tot God. Misschien is dat wel op dat ziek-
bed geweest. Wie zal het zeggen? De Heere is aan tijd noch plaats 
gebonden. Zijn toezicht gaat over alles. Maar weet u wat het eerste 
is wat God meebrengt als Hij komt in het leven van een mens? Het 
eerste dat is dit: dat u eerbied krijgt voor de heiligheid van God. Dat 
u God gaat leren kennen in Zijn grootheid, in Zijn Majesteit. Dat er 
een diep ontzag in uw hart komt voor Hem. Ach, u had die Naam 
van God al zo vaak in uw mond gehad, zonder te beseffen en te be-
leven wat die Naam nu wezenlijk zeggen wil. En toen, op dat mo-
ment, toen de Heere kwam, toen kreeg die Naam betekenis. Toen 
ging de Heere tonen welke Persoon er in die Naam verklaard wordt, 
namelijk Zijn eigen Persoon. Er staat van Mozes geschreven: “Mo-
zes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien”. Hoe 
kan dat? Wat is dat geweest? Wat is dat voor een vrezen geweest? 
Twee dingen. Dat is een diep besef van eigen onwaardigheid, nietig-
heid en nederigheid geweest. En tegelijkertijd een diep verstaan van 
de heiligheid, de grootheid, de eeuwigheid van God. Heb je dat wel-
eens een keer gezien, mensen, in je leven? Heb je dat weleens ver-
staan? Hoe klein je bent tegenover die grote, ontzaglijke God. Weet 
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u wat er dan gebeurt? Dan gaat de hand op de mond. Dan worden 
we stil. Dan gaat Psalm 62 waar worden: “Mijn ziel is immers stil tot 
God”. Omdat God Zich geopenbaard heeft. 
De Heere komt hier tot Mozes en Die gaat Mozes verkondigen dat 
Hij het geschrei van de kinderen Israëls in Egypte gehoord heeft, dat 
Hij dat volk gaat verlossen uit de banden en dat Hij dat gaat doen 
door de hand van Mozes. 
Maar Mozes die daar God vreest, vreest om God aan te zien, die 
zijn aangezicht bedekt heeft en zijn eigen nederigheid kent, die Mo-
zes roept als vanzelf uit: “Dat kan ik nooit doen, want wie ben ik dat 
ik tot de farao gaan zou?” Mozes verstaat dat hij te onwaardig en te 
nietig is voor deze ontzaglijke taak die de Heere hem oplegt. 
Maar dan de troost, het wonder, dat de Heere tot hem spreekt: “Ik 
zal voorzeker met u zijn. En dit zal u een teken zijn dat Ik u gezon-
den heb: wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gijlieden 
God dienen op deze berg. Op deze berg zult u Gode offers brengen. 
Op deze berg zal de gemeenschap, in de weg van het offer, tussen 
Mij en dat volk beoefend worden”. Op deze berg. Dus die berg Ho-
reb waar Mozes is, wordt door de Heere tot een gedenkteken ge-
maakt. Dat de Heere Zijn woord zal houden. En dat Hij, als Hij dat 
volk heeft uitgeleid uit Egypte, op die berg zal terug komen op dit 
woord. 
Wat is er eigenlijk op die berg gebeurd toen dat volk daar stond aan 
de voet van de Horeb? Toen is het de Heere geweest Die het ge-
zegd heeft, dat er geen mens en geen beest was die die berg mocht 
aanraken, want die zou gedood worden, vanwege de heiligheid 
Gods, die op die berg was neergedaald. 
Wat heeft de Heere op die berg eigenlijk aan Mozes gegeven? Dat 
was toch dat op die twee stenen tafelen, op die eerste tafel die eers-
te vier geboden, die handelen over de gemeenschap tussen God en 
mens, en op die tweede tafel die laatste zes geboden, handelend 
over de gemeenschap van mens tot mens. 
De Heere heeft zijn Tien Geboden, Zijn heilige woorden, Zijn heilige 
wet op die berg Horeb aan dat volk van Israël gegeven. Op die berg 
heeft Hij dus de weg aangewezen waarin Hij met dat volk wilde 
handelen. 
Wat is dat voor een weg? Dat is een weg van gehoorzaamheid. 
Alleen in gehoorzaamheid en onderworpenheid aan God zal de 
Heere Zich een God van genade en barmhartigheid betonen. Alleen 
zo. 
Maar wie is nu eigenlijk die God, Die daar Zijn heilige wet heeft 
gegeven? Dat is die God Die door Zijn grote kracht dat volk heeft uit 
doen gaan. Jazeker, maar dat niet alleen. Er is meer. Dat is ook die 
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God Die Zichzelf hier aan Mozes verklaart, en Mozes mag Hem op 
deze wijze aan de oudsten, aan de leidslieden van het volk gaan 
verklaren. Ga heen en verzamel de oudsten van Israël en zeg tot 
hen: “De Heere heeft mij tot u gezonden”. En Wie dat is, die Heere, 
dat zegt Hij Zelf tegen Mozes: “De Ik zal zijn Die Ik zijn zal”. En alzo 
zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: “Ik zal zijn, heeft mij tot ulie-
den gezonden”. Dus de Heere noemt Zijn Naam en de Heere noemt 
de betekenis van Zijn Naam. 
Nou, daar moeten we dan met elkaar maar eens op letten, wat dat 
is, de Inhoud van die Naam van God. Want weet u, u hebt allemaal 
wel die u in uw leven belangrijk vindt. Een naam van een mens. Een 
merknaam misschien. Dat kan ook nog wel. Een naam die voor u 
betekenis heeft. Maar bij de Heere is het anders, nietwaar! Want bij 
de Heere is het niet alleen maar een Naam die Hem gegeven is, 
nee, het is bij de Heere een Naam die Hij Zichzelf gegeven heeft. 
Wij hebben allemaal onze naam gekregen, ontvangen. De Heere 
niet. De Heere heeft Zijn eigen Naam bepaald en Zijn eigen Naam 
aan de mensenkinderen bekend gemaakt. En die eigen Naam van 
God is een Naam van de grootste betekenis, omdat in die Naam van 
God Hij Zijn karakter, Zijn Wezen, Zijn eigenschappen openbaart. 
Die Naam zegt iets over hoe God is. 
Als daar dan staat dat hij tot de kinderen Israëls zal zeggen, Mozes, 
dat Ik zal zijn hem tot ze gezonden heeft, dan zegt die drie woordjes 
“Ik zal zijn”, dat zegt ons zoveel als: “God is eeuwig. God is onver-
anderlijk”. Er staat niet alleen maar: “Ik ben er”. Nee, “Ik zal zijn”. Wij 
zijn mensenkinderen die niet weten of wij de dag van morgen zullen 
beleven. Wij zijn geen tel ons leven zeker. We kunnen hooguit terug 
zien op wat er geweest is. De een op een langere geschiedenis dan 
de ander. Maar niemand van ons kan vooruit kijken. Daarom zijn u 
en ik in feite allemaal even oud, want we staan allemaal op die 
grens, op die drempel van de eeuwigheid. Er is geen mens die zeg-
gen kan: “Ik zal er morgen nog zijn”. Zelfs al ben je kerngezond. Al 
ben je in de kracht van je leven. Al is het ’s nachts één minuut voor 
twaalf, één seconde voor twaalf, je kunt het nooit zeggen: “Ik zal er 
morgen nog zijn”. Wie zal dat kunnen zeggen? Niemand! Want wij 
zijn elk ogenblik in nood. Het Woord zegt: “De dood wenkt ieder 
uur”. Wij zijn allen de dood onderworpen. En God zegt: “Ik zal zijn”. 
Dat betekent: “Ik ben de dood niet onderworpen, maar Ik ben boven 
de dood verheven. Boven die dood troon en woon ik, hoger en gro-
ter dan dat wat hier op deze aarde als wet geldt ben Ik verheven. Ik 
zal zijn. Ik ben het Die de eeuwen, ja de eeuwigheid zelfs overzie. 
En Ik kan het u verklaren naar waarheid, dat Ik niet sterven zal, dat 
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Ik niet eindig ben, maar God, Die zonder begin is, is ook zonder 
eind. Ik zal zijn”. 
Daarom is het zo, dat God bemoeienis gaat houden met een men-
senkind, zoals hier met Mozes, dat de eeuwigheid in de tijd komt. 
Want God is eeuwig. En al Zijn spreken is eeuwig. Al Zijn doen is 
eeuwig. Maar God komt in de tijd en brengt de eeuwigheid mee. 
Is de eeuwigheid weleens in de tijd geweest? Ja, dat heb je toch 
weleens gehoord, dat mensen zeggen mogen, dat ze weten wat 
God aan d’r ziel gedaan heeft, en dat ze er bij zeggen: “Het was 
alsof de tijd stil stond. Ik heb niets meer in de gaten gehad, dat de 
dag voorbij ging. Ik heb zoveel tijd in de liefde mogen ademhalen, 
me in het werk Gods mogen verlustigen, ik heb niets meer in de ga-
ten gehad”. Dat is het! God brengt de eeuwigheid mee, want Hij is 
eeuwig. Zo noemt de Heere Zich. Daarmee verklaart Hij dat Hij zo 
is. 
Maar er is meer. Hoe was Mozes eigenlijk bij Horeb gekomen? Wel, 
hij had daar in de verte een braamstruik zien branden, en die 
braamstruik was niet aan het verteren gegaan. Mozes had bij zich-
zelf gezegd: “Laat ik dat wonder gaan bezien, wat daar plaatsgrijpt”. 
En Mozes was richting die braamstruik gelopen, en toen had God tot 
hem gesproken. Afstand houden, want in die braamstruik wordt het 
werk van God en daarmee ook het Wezen van God geopenbaard. 
God is niet alleen eeuwig. God is ook aan geen wet onderworpen. 
Op deze wereld, wij mensenkinderen, beesten, natuur, alles is aan 
wetten onderworpen. Om bij dit wonder te blijven, alles wat in brand 
gaat, dat ver-teert. Aan die wet zijn wij nu een keer onderworpen. 
God niet. Als Hij wil dat die braamstruik brandt zonder te verteren, 
dan geschiedt dat. God breekt dwars door alle natuurwetten heen. 
Door alles heen waar wij aan onderworpen zijn. God toont daarin 
Zijn Majesteit, Zijn hoogheid, Zijn Koningschap, Zijn heerlijkheid. 
De Heere verklaart Zichzelf aan Mozes als de Eeuwige en als de 
Verhevene. Kun je er iets van begrijpen dat Mozes zijn aangezicht 
bedekt? Kun je er iets van begrijpen dat hij God vreesde? Het zal je 
toch gebeuren! Hoe kan een mens vrezen voor een ander mens, die 
in de maatschappij hoger gezet is dan hij, die een hogere rang of 
functie bekleedt. Hoe kan een mens het zweet in zijn handen krijgen 
voor zijn baas, ofzo. 
Maar hier komt God. En, mensen, diezelfde God als hier in Exodus 
3, Die is het Die week aan week tot u en mij spreekt in de weg van 
de prediking van Zijn Woord. Die God openbaart Zichzelf week aan 
week aan u en aan mij. Nooit gevreesd? Altijd maar daar koud en 
koel onder gebleven? Nooit gesidderd voor Hem, gevreesd voor Zijn 
aangezicht? Nooit verstaan met Wie u van doen had? Nooit een 
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angst in uw geweten, een prikkel in uw ziel gevoeld? “Ik kan bij die 
God helemaal niet leven. Ik kan in Zijn heiligheid helemaal niet 
bestaan”. Nooit geschrokken van het Woord van de levende God? 
Nooit onder het beslag geweest? 
Mozes is onder het beslag. En daar Mozes onder het beslag is, is hij 
het voorwerp van Gods handelen geworden. Want aan zulke men-
sen kan God wat kwijt. 
Want hoe verklaart de Heere Zich nog meer? Hij geeft die Naam 
Heere nog een diepe betekenis en inhoud mee. Namelijk dat Hij het 
geschrei van de kinderen Israëls in Egypte gehoord heeft, en dat Hij 
het is Die ze zal gaan verlossen, dwars door de onmogelijkheid 
heen, zelfs door de weigering van de farao heen. En bovendien zal 
dat volk, dat uit zal gaan uit Egypteland, nog zilveren vaten, gouden 
vaten en klederen mee krijgen. Die zult gijlieden op uw zonen en op 
uw dochters leggen, en gij zult Egypte beroven. 
Daarin betoont de Heere dat Hij niet alleen eeuwig is, dat Hij niet al-
leen verheven is, maar dat Hij ook de God is Die voor Zijn volk 
zorgt; Die dat volk van Hem beschermt, als het ware omringt met 
Zijn eeuwige, verheven arm. Dat Hij ook voor dat volk waakt en ze 
brengt op de plek waar Hij ze hebben wil. En dat Hij voor dat volk 
zorgt. Zorgt! Want ze krijgen van alles mee als ze Egypteland verla-
ten zullen. Hij zorgt voor Zijn volk en Hij betoont daarin dat de aarde 
des Heeren is en haar volheid. En dat het van al die kinderen van 
God geldt, dat hun brood zeker is en hun water gewis. 
Dat is eigenlijk ook een wonder. Dat de eeuwige God Zich bemoeit 
met dat tijdelijke, kortstondige leven van ons. Dat is ook een won-
der. Dat God bezorgt is om dat sneetje brood en die aardappel, 
waar Zijn Kerk door gevoed moet worden. Dat God er zorg voor 
draagt. 
Mensen, als je in de genade Gods in Christus ligt opgeborgen, dan 
hoef je je niet zo druk te maken dat er weer medicijnen uit het polis-
pakket gaan. Dan hoef je je helemaal niet zo druk te maken dat de 
tarwe weer duurder geworden is. Dan hoef je je niet zo druk te ma-
ken dat de huurprijzen omhoog gaan. We kunnen ons zo druk ma-
ken, nietwaar?! Maar de Psalm zingt: “In honger komt noch moed, 
noch kracht de jonge leeuw te baat, maar die de Heere zoekt, vroeg 
en laat, mist nimmer het nodige goed”. 
Als het in de beoefening is, zegt Luther, dan is Gods Kerk schatrijk 
in de armoe. En als je geen boterham hebt, dan zou je je honger 
vergeten als de Heere je verzadigt met Zijn Goddelijk beeld. Ach, 
mensen, alleen bij die God ben je werkelijk veilig, omdat die eeu-
wige God Zich bekommert om tijdelijke, kleine, kortstondige men-
senkinderen. Is het geen wonder! 



 9 

Nog een vraag. Ik vroeg je of je weleens gevreesd hebt. Maar ik 
vraag je ook of je weleens gesmolten bent? Gesmolten onder die 
liefdes-uitingen Gods. Dat het de Heere behaagt om met verloren 
mensenkinderen een genadeverbond op te richten. Ben je daar wel-
eens onder bezweken? Dat de Heere in Zijn Woord betoont dat Hij 
met goddelozen van doen wil hebben. Dat Hij goddelozen bij Zich 
hebben wil en gemeenschap met ze oefenen wil. Ach, mensen, als 
dat toch aan je hart en leven gebeurd mag zijn, als de Heere in het 
aangezicht van Christus tot je gekomen bent, als Hij Zijn hart voor je 
open gelegd heeft, rijker, hoger, dieper dan dat een man ooit aan 
zijn vrouw of een vrouw aan d’r man dat doen kan, als de Heere dat 
aan je gedaan heeft, Zijn hart geopend, dat is als het kruis van Gol-
gotha is thuis gebracht in je arme hart. Ach, dan krijg je zo’n eerbied 
en zo’n ontzag voor die Goddelijke Naam. Dat kun je toetsen. Dat 
kun je weten. Weet je hoe? Heb je weleens een koude rilling over je 
rug gehad toen je die vloek hoorde? Of ben je er aan gewend? Heb 
je weleens de schrik in je hart gevoeld als je een mens laag over 
God hoorde praten? Sidder je als je dat hoort, dat een mens God ter 
verantwoording durft roepen? Breekt je hart als je beseft hoeveel 
smarten Hem op deze wereld worden aangedaan? Want dan, dan 
ben je zo zachtjesaan bij de bedoeling van het 3e gebod. Dan ben je 
zo zachtjesaan aan gekomen bij de Inhoud van het gebod. 
Er wordt gevraagd in Zondag 36: “Wat wil het 3e gebod?” Dat bete-
kent: er zit dus een doel achter dat 3e gebod. Dat 3e gebod is niet 
alleen maar gegeven om het een rustig te overwegen, om er eens 
wat over te filosoferen en om met elkaar de conclusie te trekken: 
“Ja, het zal wel aardig zijn, maar ja, in onze geseculariseerde sa-
menleving is het onmogelijk om dat gebod nog te houden en te 
handhaven”, en het dan terzijde te schuiven als een uitvinding uit de 
oude doos, ofzo. Nee, er staat: “Wat wil het 3e gebod?” 
Het 3e gebod wil niet alleen maar overwogen en weggelegd wezen. 
Het 3e gebod wil gehandhaafd zijn. Waarom? Omdat de Heere in 
dat 3e gebod juist één diepe kernzaak beet neemt en voorstelt: de 
diepe kernzaak van de heiligheid van Zijn Naam. 
Wat wil het 3e gebod? Dat 3e gebod dat ons zegt: “Gij zult de Naam 
des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken”. Dat heeft een prakti-
sche les voor ons dagelijks leven. 
Eerst dat gebod zelf. Dat is ook nogal wat. Gij zult de Heere uw 
God, de Naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken. 
Is Hij uw God eigenlijk? Ja, we kunnen met elkaar natuurlijk wel 
overwegen wat dat 3e gebod van ons vraagt. Maar dat is de eerste 
vraag. De taal van het gebod zelf te laten spreken. Gij zult de Naam 
des Heeren “uws” Gods niet ijdel gebruiken. Is Hij uw God? Heeft Hij 
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Zichzelf aan u weggegeven? Weet u er van, van dat verdrag met 
Hem? Het verdrag van genade dat Hij met u gesloten heeft. Het 
verbond der genade dat Hij heeft opgericht. Is Hij de uwe geworden, 
toen Hij van u de Zijne maakte? Heb je het weleens met Thomas 
mee mogen zeggen: “Mijn Heere en mijn God”? Dat je zo in verwon-
dering de genade van God bezongen hebt. Nee, niet met een goed-
kope aaneenschakeling van het noemen van Zijn Naam. Maar zo: 
“Mijn Heere en mijn God”. 
Gij zult de Naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. IJdel, 
wat is dat? Dat is leeg, hol, gedachtenloos, klakkeloos, als vanzelf. 
En dan komt dat gebod ineens ook de kerk in. Want dat gebod gaat 
niet alleen maar over de vloeken die op straat en op de schoolplei-
nen en op de werkvloer gelaten wor-den. Maar dat gebod handelt nu 
ineens ook over de kerkmens. Gij zult de Naam des Heeren uw 
Gods niet ijdel, niet ongedacht, zomaar als vanzelf gebruiken. Hebt 
u weleens een gebed gedaan voor het eten, voor het slapen gaan, 
bij een zieke misschien. Toen u de Naam van God uitsprak, hebt u 
toen beseft tot Wie u sprak? Hebt u toen beseft welk hoogheilig 
Wezen er achter die Naam gaat? Heeft u het verstaan wat u op de 
lippen durfde te nemen? Nou, dan noem je geen vijf of tien keer de 
Naam van God  meer in twee zinnen. Toch?! Zou het wel? Als we 
weten met Wie wij van doen hebben. 
Nu blijkt dat die Naam van God ijdel gebruikt wordt, ook in het ker-
kelijk leven. Dat het wel op een godsdienstige manier gebeurt, maar 
dat er net zo goedkoop met die dure Naam van de Heere wordt 
omgesprongen. 
Wat wil het 3e gebod? En dan wil de Zondags-afdeling dat we niet 
naar buiten kijken, maar naar binnen kijken. Dat we ons af zouden 
vragen hoe het met ons gesteld is. Want als er dan staat in dat 
antwoord, dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eed, 
maar ook met onnodig zweren de Naam Gods niet lasteren noch 
misbruiken. 
Niet alleen met vloeken, staat er. Wat is vloeken? Dat is een neer-
halen van Gods Naam. Kijk, dat kunnen mensen onder elkaar ook 
doen. Er is er een die kan van een ander zeggen: “Heb je het al 
gehoord? Die en die is een grote leugenaar, een grote oplichter”. 
Dan wordt de naam neergehaald, terecht of onterecht. Neergehaald, 
naar beneden gehaald. Dat wordt ook bedoeld met het woord vloe-
ken. Dan wordt de Naam van God naar beneden gehaald, in de kerk 
en in de wereld. Dat Gods Naam op onze lippen ligt en met het 
grootste gemak wordt uitgesproken, zonder dat we beven en sid-
deren, zoals Mozes daar stond met een bedekt aangezicht en de 
schoenen van de voeten, want de plaats waarop hij stond was heilig 
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land. Begrijpen we dat nog, mensen, als na de maaltijd de Bijbel op 
tafel komt, is het dan: “Gauw maar even lezen, want ik wil weer ver-
der”? Of verstaan we nog dat de heilige Naam van God aan ons 
wordt voorgelezen? Dat daar die eettafel, die eethoek waar we dan 
zitten tot een heilige plaats gemaakt wordt, omdat daar het Woord 
van God geopend wordt. 
Hoe gaan we eigenlijk met die Bijbel om? Leggen we die na de 
maaltijd zomaar in de kruimels en in de hagelslag? Of springen we 
daar voorzichtig mee om? Ook al hoe u met dat Boek om gaat is 
een teken van wat er in uw leven gebeurd is. Een ieder die iets van 
God weet in zijn leven, zal zuinig omspringen met dat Woord van de 
levende God. Want die verstaat het dat het een wonder is dat de 
Heere nog dag aan dag door Zijn Woord wil spreken tot zondige 
mensenkinderen in zichzelf. 
Vloeken, en dan een valse eed. Als daar de lastering over Gods 
Naam wordt gehaald, dat we met een valse eed iets willen bewijzen 
en voor waar willen houden wat niet waar is. Als we bij onze leugens 
en bij onze kromme wegen de Naam van de Heere gaan halen om 
het goed te praten. Als daar in het kerkelijke leven gezegd wordt, al 
is het nog zo’n kromme weg: “Maar het is mij alleen om Gods eer 
begonnen, het gaat mij er alleen maar om dat Gods Koninkrijk wordt 
uitgebreid”. En ondertussen wordt er een valse en een leugenach-
tige weg gegaan. Dan wordt er een valse eed gedaan. 
Maar ook het onnodig zweren. Als er met het grootste gemak 
gezegd wordt als iemand maar een fractie twijfelt aan je woorden: 
“Maar ik zweer het bij de levende God”. Ik hoor op school de jon-
gens weleens zeggen: “Als het niet zo is, dan mag ik doodvallen”. 
Vreselijk! Je zult het zeggen. Geloof je dat God het kan, dat God het 
doet, dat God ze dood laat vallen? Is het niet vandaag, dan is het 
volgende week wel, of over tien jaar. Onnodig zweren. Die hoge 
Naam van Zijn hoogheid af trekken en bij je lage leven betrekken. 
Nee! 
En met dat vloeken, met die valse eed, met dat onnodig zweren 
wordt de Naam Gods gelasterd en misbruikt. Er komt dus een don-
kere laag te liggen over die Naam van God. Het zuivere, het schone 
van die Naam wordt gezocht weg te halen, en Gods Naam wordt 
misbruikt omdat hij wordt ingepast in onze eigen zondige, bedorven 
en vuile wegen. Misbruikt omdat Hij niet op de rechte wijze gebruikt 
wordt, zoals God het van een ieder van ons vraagt. 
Dus lasteren noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toe-
zien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Heb je er altijd 
wat van gezegd als je een vloek hoorde? Heb je er altijd wat van ge-
zegd als je er een een valse eed hoorde zweren? Heb je er wat van 
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gezegd als er onnodig gezworen werd? Heb je er altijd wat van ge-
zegd? Moeten we dan allemaal niet de hand in eigen boezem ste-
ken? Niet gedaan! Veel drukker geweest met de handhaving van 
onze eigen naam dan dat de Naam van God ons er toe deed. Maar 
hier zegt de Catechismus dat met stilzwijgen en toezien we ons zul-
ke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Weet je wat er staat? Als 
je stilzwijgt en toeziet, dan ben je net zo schuldig als degene die de 
zonde bedrijft. Dan word je in het oog van God gehouden als een 
mens die het ook bedrijft. 
Ja, zeg je, maar er lopen vijftien opgeschoten jongens, en ik ben 
oud en zwak geworden, ze slaan me tegen de grond vandaag de 
dag. Hoe moet dat nou? Zal ik het u nu eens zo zeggen? Waar staat 
dat u degene die vloekt moet aanspreken? Waar staat dat u koste 
wat het kost uw eigen leven en gezondheid in gevaar moet brengen 
om iets van die zonde te zeggen? Waar staat dat? Er staat dat u 
niet mag stilzwijgen en toezien. Wat staat er dan eigenlijk wel? 
Scheurt uw hart in tweeën als u Gods Naam naar beneden ziet ha-
len? Scheurt uw hart in tweeën als God gelasterd wordt? En klimt 
daar een gebed op tot God of Hij vergeven wil, of Hij die zonde 
verzoenen wil, of Hij dat wat in die vloek gezegd is aan die mens 
nog niet voltrekken wil, of Hij nog in genade en ontferming op die 
mens wil neerzien? Want stilzwijgen en toezien, het maar laten 
gaan, ja, dat wordt gerekend voor de zonde zelf. Maar zie het 
voorbeeld van de Heere Jezus Christus toen ze God vloekten die 
daar stonden rondom het kruis, dat de Heere Jezus hen niet aan-
sprak, maar Zijn eigen Vader aansprak toen Hij zei: “Vader, vergeef 
het hun, want zij weten niet wat ze doen”. 
Toen de Naam van God gevloekt werd toen Gods knecht Stefanus 
gestenigd werd, hoe heeft hij degenen die hem stenigden niet aan-
bevolen aan de Heere, dat Hij ze genadig zou zijn. 
Al die zonden in ons vaderland, mensen, al die zonden in de straten 
waar je woont, de zonden van je kinderen, kleinkinderen, de zonden 
om je heen, de zonden van binnen, doet dat je nog weleens klagen 
en roepen, zuchten tot de levende God? Wordt er nog weleens een 
gebed geboren tot die God Die niet alleen die verheven Majesteit is, 
maar Die ook betoond heeft voor Zijn volk een God van genade, een 
God van het verbond te willen zijn, Die horen zal. 
Ja, die kinderen Israëls waren onder de slavendienst. En weet je 
wat God zegt? “Ik heb hun geschrei gehoord”. En hoe staat het er 
ook alweer in de Psalm? “Op hun noodgeschrei deed ik grote won-
deren”. Het ware te wensen dat van ons kerkmensen, hier en al die 
andere kerken, dat er nog eens nood geboren werd vanwege de 
toestand waarin land en volk verkeert. De toestand waarin je familie 
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verkeert. De toestand waar we allemaal in terecht gekomen zijn, als 
Godvergetende heidenen. Wat een vreselijke toestand. En dat die 
nood ons zou doen roepen tot de levende God. Dan kon het wonder 
weleens gebeuren, dat een mens die je tegen komt ontvankelijk is, 
waar je zomaar eens wat zeggen mag. Weet je wat je zeggen moet? 
Anders moet je je mond maar houden misschien. Dan moet je maar 
zeggen welke betekenis die Naam van God voor je gekregen heeft. 
Dan moet je wel ergens van kunnen gewagen, nietwaar! Dan moet 
je wel ergens van weten. Als je zo’n mens, die de Naam van God 
neerhaalt, mag vertellen hoe rijk en diep van inhoud die Naam voor 
je is, omdat God naar je heeft omgezien in Christus. Dat zal meer 
beslag leggen dan een opgestoken vinger. Dat zal meer bewegen 
en verbreken dan een afwijzen. 
En in het kort, dat wij de heilige Naam Gods anders niet dan met 
vreze en eerbied gebruiken. Dat wel. Dat wil het 3e gebod ook. Daar 
willen we in de derde gedachte nog over nadenken. 
 
Maar laten we eerst zingen uit Psalm 119, daarvan het 63e vers. 
 

Ik ben Uw knecht, geef mij dan recht verstand, 
Zo zal ik Uw getuigenissen leren. 
Nu is het tijd, dat 's HEEREN rechterhand 
Haar kracht vertoon', in 't godd'loos kwaad te weren; 
Men schendt Uw wet zo stout van allen kant; 
Men schroomt niet meer Uw groten Naam t' onteren. 

 
Nadat de Catechismus het misbruik van de heilige Naam van God 
heeft aangewezen, wordt het rechte gebruik van die Naam ons 
meegedeeld. 
Weet u, dat is ook zoiets opmerkelijks, in Exodus 3 heeft de Heere 
Zich aan Mozes bekend gemaakt, de inhoud van Zijn Naam hem 
meegedeeld. Maar nu heeft de Heere aan Mozes en aan dat volk 
van Israël die Naam gegeven opdat ze die Naam zouden gebruiken. 
Nu heeft de Heere u en mij met Zijn heilige Naam bekend gemaakt, 
opdat we die Naam zouden gebruiken. Gebruiken tot Zijn eer en tot 
onze zaligheid. Ik schat zo dat er toch niet één van ons vanmiddag 
zal zeggen: “Het is mij om het even of ik behouden word of verloren 
zal gaan”. Er zal toch niemand zeggen: “Nee, het maakt mij eigenlijk 
niets uit, ik vind het wel goed”. Een ieder van ons heeft er toch een 
indruk van, of niet, hoe vreselijk het zal zijn om eeuwig buiten te 
moeten wezen. En in het diepst van ons hart zijn wij toch allemaal 
mensen die er wel naar verlangen straks bij de Heere in de hemel te 
mogen zijn. 
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Nou, daar heeft die Heere dan Zijn Naam voor gegeven. Opdat wij 
Hem met die Naam zouden aanroepen als de God Die niet alleen 
verheven en eeuwig is, Die niet alleen almachtig is, om zonden te 
vergeven en zondaren zalig te maken. Maar de Heere is ook gewillig 
om dat te doen. Als je dat beseft, dat de Heere ook gewillig is om 
dat te doen, dan wordt het misbruik van die Naam nog schrijnender. 
God heeft dus naar deze vervloekte wereld omgezien, om te red-
den, om te behouden, om te verlossen. Hij heeft in de bekendma-
king van Zijn Naam ook de Weg der zaligheid bekend gemaakt. Dan 
zou je dat naar beneden halen?! Dan zou je dat onteren en van 
geen enkele waarde schatten?! Nee toch. Want als het hier gaat 
over de Naam Gods, dan gaat het over de Naam van de drie-enige 
God. Dan gaat het over de Vader Die verkiest. Dan gaat het over de 
Zoon Die verlost. En dan gaat het over de Heilige Geest Die toe-
past. Dan gaat het over de drie Goddelijke Personen. En wel heel in 
het bijzonder in de vleeswording van Christus. In Zijn omwandeling 
op aarde. In het bekleden van Zijn drie ambten. In het goed doen. In 
het spreken van Zijn Vader en van de eeuwige dingen. In het gene-
zen van zieken. In het verlossen van zondaren. Hoe heeft Christus 
in heel Zijn doen en laten die Naam van de drie-enige God niet 
geopenbaard, mensen. Niet laten zien wat er nu in God is aan te 
treffen. Wat er nu ligt opgeborgen in die heilige Namen van God. 
Zou je dan die Naam van God niet met een zucht en met een diep 
verlangen uitspreken: “Ontferm U mijner, Gij Zone David. Ontferm U 
mijner Heere”. Of met de tollenaar mee: “O God, wees mij zondaar 
genadig”. 
U bent bekend gemaakt met Gods Naam. Met geen ander doel om-
dat God wenst dat u die Naam op de rechte wijze gebruikt. Niet wil-
lende dat enigen verloren gaan, maar allen tot de kennis der waar-
heid komen. 
In het kort, dat wij de heilige Naam Gods anders niet dan met vrees 
en eerbied gebruiken. Vrees en eerbied in het besef van je eigen 
nietigheid tegenover die Majesteit, Die een braambos kon laten 
branden zonder dat het verteerde. Maar veel meer, Die daar de 
storm op de zee stilde. Ja, Die daar zelfs een weg baande door de 
Rode Zee en door de Jordaan heen. Die zelfs het volk Israël met 
een wolkkolom en een vuurkolom is voorgegaan. Die God Die het 
brood liet regenen uit de hemel. Die God Die het vlees deed rege-
nen uit de hemel. Die God Die water gegeven heeft uit de rotssteen. 
Wat een wonderdaden, of niet! Wat een wonderdaden! Die God Die 
je deed opknappen van dat griepje. “Och, een keertje griep”. Die 
God Die je deed opknappen van dat ernstige ziekbed. Die je genas 
van al je kwalen. Die God Die je nog altijd in het leven heeft gehou-
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den tot op deze dag. Zou je die God niet vrezen en eerbiedigen?! 
Het is toch een wonder, mensen, dat de Heere je als op de handen 
draagt. 
Er is in de theologie wel veel over gedebatteerd. De wereldgeschie-
denis, daar zeiden de theologen van onze dagen van: “God heeft als 
het ware de klok van de wereldgeschiedenis opgedraaid, Zijn han-
den er van af gehaald en nu loopt die klok langzaam af tot het einde 
toe”. Dus God bemoeit Zich niet met deze schepping, met Zijn we-
reld. Dat is de tendens van de moderne theologie. Maar het Woord 
van God leert ons anders. Dat de Heere is Wiens ogen de ganse 
aarde doorlopen en dat Hij het is Die hen, die naar Zijn voornemen 
geroepen zijn, langs kromme of rechte wegen, dat maakt Hij uit, 
maar zal brengen op de plaats waar Hij ze hebben wil. En dat Hij in 
het leven van ieder mens Zijn raad en Zijn wil zal volvoeren. Wie zal 
die God niet vrezen en eerbiedigen! 
Ja, mensen, en als je God vreest en eerbiedigt, dan laat je het wel 
om Zijn Naam maar zo te gebruiken. Opdat Hij van ons recht bele-
den, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wor-
de. 
Drie dingen: beleden, aangeroepen en geprezen. Van ons “recht” 
beleden. Wat is dat? Dat we op een rechte wijze belijdenis doen van 
Wie Hij is en wie wij zijn. Nou, dat kan je nakijken. 
Aangeroepen. Dat wij Hem aanroepen in het besef, in de belijdenis 
dat Hij God is en wij een verloren mensenkind. En aanroepen dat Hij 
doen zal aan ons wat wij niet verdienen en wat wij van nature niet 
begeren. 
En in al onze woorden en werken geprezen worde. 
Ja, zeg je, maar ik kan Hem pas prijzen als ik bekeerd ben. Is Hij het 
anders niet waard dan? Gelooft u dat, dat er in de hel nog één mens 
een vloek zal laten? Gelooft u dat? Daar zal tot in alle eeuwigheid in 
de hel, al de verloren mensenkinderen zullen daar moeten beken-
nen en belijden de heiligheid van God. Zijn heilige Naam en de 
openbaring van Zijn heilige deugden. 
En dan, geprezen in woorden en werken. Ben je een mens die een 
stil en een ingetogen leven leidt? Ben je een mens die niet toegeeft 
aan de begeerlijkheden van het vlees? Een mens die niet alles doet 
wat in je eigen hart en zin opkomt? Ben je een mens die in je dage-
lijkse gang God wenst te prijzen? Dat er iets van je af zou stralen 
van de onderworpenheid aan de Heere. Al ben je dan nog voor je 
beleving een verloren mensenkind. Dat je in onderworpenheid in 
stilte je gang zou gaan en niet zou nalaten die heilige Naam aan te 
roepen. Dat de Heere je niet alleen tijdelijk zegenen zou, maar bo-
venal ook die eeuwige zegen je niet zou onthouden. 
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Mensen, waarom toch niet? Waarom kun je toch door gaan? Waar-
om kun je toch zo gemakkelijk leven? Waarom kun je toch volhou-
den om te zeggen: “Als God het wil, dan zal het wel gebeuren”. 
Waarom kun je er zo gemakzuchtig onder wezen? Besef je dan niet 
hoe ernstig de zaak ligt en hoe kort de tijd is en hoe heilig die Naam 
is. En dat al degenen die niet in Zijn Naam, ja in Zijn Wezen, in Zijn 
genade zullen zijn opgeborgen, buiten die Naam, weg gebliksemd 
zullen moeten worden. 
Beleden, aangeroepen en geprezen. 
Heb je God weleens beleden? Heb je God weleens aangeroepen? 
Heb je God weleens geprezen? 
Want als het die drie zaken bij elkaar zijn, dan is dat geen overgaan-
de storm. Dan is dat een zaak die zich vastgezet heeft in je ziel. 
Weet je waarom? Omdat dan die heiligheid van God zoveel beteke-
nis voor je gekregen heeft, dat je verstaat dat alles wat die heiligheid 
van God neerhaalt of neer wil halen, de dood verdiend heeft. 
Is het dan zo’n grote zonde Gods Naam met zweren en vloeken te 
lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt die zoveel als in 
hen mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbie-
den. 
Dus zelfs die omstanders die het allemaal maar zo voort laten gaan, 
wordt het zelfs die aangerekend? Is het dan zo’n grote zonde? Is het 
dan echt een onvergevelijke zonde dat die Naam van God met zwe-
ren en vloeken gelasterd wordt? Vertoornt de Heere Zich nu werke-
lijk daar zo schrikkelijk over? Ja, staat er dan. Maar nu staat er bij 
deze Zondags-afdeling nog een woordje bijgevoegd. Ja, gewisselijk. 
Ja, absoluut. Ja, ontwijfelbaar. Dit is een zaak die is gewis en zeker. 
Want er is geen groter zonde. Kijk, en daar steekt nu de Catechis-
mus af naar de diepte. Daar steekt de Catechismus af naar de oor-
sprong van ons aller bestaan. Daar gaat nu de Catechismus de vin-
ger leggen bij onze diepe val in Adam. Daar gaat nu de Catechis-
mus openbaren waar de overtreding nu werkelijk in gelegen is. Er is 
geen groter zonde. En die zonde hebben wij nu allemaal bedreven 
toen wij met Adam mee in het Paradijs God de scheidingsbrief heb-
ben gegeven, en gezegd: “Aan de kennis Uwer wegen heb ik geen 
lust”. Daar zijn wij allen geworden tot vloekers, tot eedzweerders, tot 
valse, tot verderfelijke zondaren. Daar zijn wij allen geworden tot 
voorwerpen van de Goddelijke toorn. 
Er is geen groter zonde, noch die God meer vertoornt. Daarom ver-
toornt God Zich schrikkelijk. Gewisselijk, is het. Over al diegenen die 
buiten Hem leven en buiten Hem sterven zullen.  
Het vertoornt God vreselijk die lastering Zijns Naams. De lastering, 
het neerhalen van Zijn bestaan. Mensen, als je vandaag je boter-
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ham ondankbaar hebt gegeten, dan heb je Gods Naam gelasterd. 
Als het morgenochtend gewoon voor je is dat je het daglicht weer 
ziet, dan heb je Gods Naam gelasterd. Als je het geen wonder vindt 
dat je na een uur rijden gezond weer uit de auto stapt zonder een 
ongeluk te hebben gehad, dan heb je Gods Naam gelasterd. 
Zo even tussendoor. Ik hoorde eens van een predikant, die zei: “Als 
ik de auto in moet, dan ga ik eerst op mijn knieën. Dat is een goede 
verzekering en kost niets”. Zo is het! 
Dan wordt Gods Naam gelasterd bij alles wat wij zo gewoon vinden 
ook als gewoon beschouwen. 
Waarom Hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. En om-
dat we al de weldaden Gods maar gewoon vinden, daarom zijn wij 
geestelijk gestorven, daarom zullen wij straks in het graf gelegd wor-
den. Daarom zal de eeuwige dood ons deel zijn, als God niet in-
grijpt, en het gewone ongewoon maakt, en je vrome leven openbaar 
maakt dat je een vloeker bent, dat je een godloze bent, dat je een 
overtreder bent van het 3e gebod. 
De behandeling van de wet staat in het stuk der dankbaarheid. Dat 
weet u. Wel, daar heb je nu Gods kind. Die krijgt dat 3e gebod thuis. 
Die krijgt de lastering van Gods Naam in te leven. Die krijgt zijn ver-
loren bestaan bij de voortduur in te zien. Wat zal er met zo’n mens 
gebeuren? Die zal niet boven de stand uit kunnen komen van gebro-
ken voor God te liggen, in schulderkentenis en -belijdenis, in bede, 
in aanroepen of de Heere om Jezus wil genadig wil zijn. 
Wat wil het 3e gebod? Weet je wat het 3e gebod wil? Bekeerd en on-
bekeerd binden aan de troon van de Goddelijke genade, omdat het 
3e gebod in al zijn ernst ons zegt, dat alleen aan de troon van de 
Goddelijke genade, eens beslissend en ook elke dag bij de voort-
duur het werkelijke geluk en de ware vrede van God in Christus te 
vinden is. 
Ach, de Heere geve het dat het de uitwerking van dat stamelend 
woord van vanmiddag mag zijn: gebonden aan de troon van de 
Goddelijke genade. Eén ding verzeker ik u, gebonden aan die troon, 
dan zul je wonderen zien, voor jezelf, voor je nageslacht, voor je 
voorgeslacht, voor je buren. Je zult wonderen zien. Het is Luther die 
het gebed noemt: “Het bombardement der christenheid”. Bombarde-
ment, zo noemt Luther het. Want daarmee, met het gebed van de 
christenheid, wordt de Goddelijke troon bestormd. En zou God Zijn 
genade niet inhouden. Opdat Zijn Naam van ons verheerlijkt worde. 
 

AMEN. 
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Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 150 : 1. 
 

Looft God, looft Zijn Naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden; 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 

 
Zegenbede. 
 
 


