
Leerdienst – Zondag 43 

 

“U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.” (Ex.20: 16) 

 

Vraag 112: Wat wil het negende gebod? 

Wat moet ik laten en vermijden? Wat moet ik doen? 

Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, 

niemands woorden verdraai, geen 

kwaadspreker of lasteraar ben, niemand 

lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel of 

laat veroordelen.  

Maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als 

werken van de duivel zelf vermijd, als ik niet de 

zware toorn van God op mij wil laden.  

Evenzo, dat ik in rechtszaken en alle andere 

handelingen de waarheid liefheb, eerlijk spreek 

(RB) en getuig en ook de eer en de goede naam 

van mijn naaste naar mijn vermogen verdedig en 

die bevorder. 

 

1. Zondag 43 noemt ‘alle soorten leugen en bedrog’ werken van de duivel. In Joh.8:44 noemt 

Jezus de duivel de ‘mensenmoordenaar van het begin af’ en ‘een leugenaar en de vader van 

de leugen’. Door middel van de leugen dreef en drijft hij een wig van wantrouwen in de relatie 

tussen God en de mens, die naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen is. Leugen is dodelijk! 

2. Omdat de leugen zo duivels is, is het begrijpelijk dat Zondag 43 deze zonde zo ernstig neemt. 

Wie willens en wetens liegt en zijn naaste bedriegt, laadt die toorn op zich (vgl. Kol.3: 6-9).  

 

3. Zondag 43 ontrafelt het 9e gebod. Het blijkt niet alleen te gaan over het getuigen tijdens een 

rechtszitting. Daar wordt voor of tegen iemand getuigt en dat kan iemand maken of breken.  

Zondag 43 noemt allerlei zonden van de tong (vgl. Jak. 3:6), die onze naaste maken of breken.  

a. Lasteren: leugens over iemand verspreiden 

b. Kwaadspreken: het kwaad van een ander rondbazuinen 

c. Iemand lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel of laat veroordelen. 

De positieve keerzijde van deze punten (a – c) worden in het tweede deel genoemd van Zondag 

43 genoemd. De waarheid spreken maakt je een vredestichter (Math.5:9). Het is een concrete 

uiting van de liefde voor de ander, omdat hij/zij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is.  

4. De kern is dat ik niet alleen de waarheid spreek, maar die liefheb! Deze gezindheid hoort bij 

de ‘nieuwe mens’. En in Christus is iedere gelovige een nieuwe mens. Hij leert ons de waarheid 

liefhebben en de Heilige Geest werkt die gezindheid in onze harten (Kol.3:10; Ef.5:9). 

Het 9e gebod leert ons om waar nodig met liefde en wijsheid de waarheid te spreken over de 

ander (Gal.6:1) om hem/haar recht te doen. Zo dienen we God, de ander en de gemeenschap.  

 
Om na te bespreken  

1. Wat raakte je in de preek of wat riep vragen op? 

2. Welk beeld heb jij van de ‘zware toorn van God’? Hoe serieus neem jij dit? 

3. Wat betekent het voor jou dat jij en de ander naar Gods beeld geschapen zijn? 

4. Op welke punten moet je letten, als je met iemand over het gedrag van een ander spreekt? 

5. Jezus is de Waarheid Zelf. Wat wil je Hem in het gebed vragen n.a.v. deze preek? 


