Schriftlezing: Exodus 3:1-15, Jakobus 3, Tekst: Ex.
20:7. Thema: HC36+37. Zingen: Ps. 8:1,4,5 en 9,
Ps. 75:1, Gez. 1:2,3 en 9, Ps. 86:5 en 6, Ps. 52:6
Hoofdpunten van de preek
God verbindt Zijn Naam aan Zijn volk Israël en aan
de gemeente. Wij hebben een Naam om hoog te
houden!

Heiligen [antw. 99 e t/m h]
Jezus leert ons bidden om de heiliging van Gods
Naam, de eerste bedoeling van dit gebod.
Dat wij de heilige Naam van de Heere met vrees en
eerbied gebruiken (e). Geen angst en beven, maar
respect en waardigheid staan centraal.
Gebruiken wil volgens Bijbels taalgebruik zeggen:
‘dragen’ of opnemen, zoals je een naam draagt of
een voorwerp oppakt.
God geeft ons een bijzondere verantwoording (en
neemt Zelf een ‘groot risico’) om ons Zijn Naam te
laten dragen (HC1, Ik ben het eigendom van…).
De HC werkt het dragen van de Naam op drie
manieren uit: (f) belijden (in ons geloofsleven recht
doen aan de Naam), aanroepen (g) (de
samenkomsten) en (h) prijzen.

Mini_HC35+36 4-7-2015 HG Sommelsdijk

Onteren [antw. 99 a t/m d en 100-102]
Verreweg de meeste aandacht gaat naar het
lasteren (a, b) van de Naam door vloeken of
verkeerd/ onnodig zweren.
Actief (c). Dit gebod is allereerst aan de gemeente
gegeven. De wereld moet aan ons kunnen zien ‘hoe
heerlijk’ Gods Naam is die we dragen.
Alles wat Gods Naam omlaag haalt is ‘not done’. Met
woorden, daden of levenswandel kunnen we Gods
Naam hooghouden of omlaag halen.
Passief (d). God maakt ons verantwoordelijk voor de
wereld die God niet kent, maar haarfijn aanvoelt dat
ze met Hem te maken heeft en dat vloekend laat
blijken. Dat doet pijn. Vanuit liefde en met een
gevoel van timing is re-actie geboden.
Waarom het zo erg is (100)? In Lev. 24 zien we hoe
hoog God het lasteren van Zijn Naam opneemt. God
is Zijn Naam (JHWH/ HEERE) en in het openbaren
van Zijn Naam laat Hij Zijn hart spreken.
Wel of geen eed (101 en 102)? In de tijd van de
Reformatie was dit een discussie. Vandaag minder.
In de Bijbel wordt gezworen, door mensen en door
God. Met een eed ga je in hoogste beroep op God
en niet op Zijn schepsel.

