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Het derde gebod en de spiegel

De Rank
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Het derde gebod

Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, 
want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit 
gaan. 

Exodus 20:7
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De naam van de HEER

Exodus 3:14 ‘Ik ben die er zijn zal’ of ‘Ik zal er zijn’

Exodus 6:3 God, de machtigste, de krachtigste
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De naam van de HEER

Exodus 33:19 ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan 

en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen’.

Exodus 34:5, 6: De HEER daalde neer in een wolk, hij 

kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit. De 

HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER, de 

HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, 

trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde 

bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft.
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De naam van Jezus

Matt. 1:23 en 25
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Misbruik … niet
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IJdel gebruik: onecht, ondoordacht, onterecht



Misbruik … niet

Het Sanhedrin (Matt. 26:65 en 66): 

‘Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: 

‘Hij heeft God gelasterd! … Wat denkt u?’ De hele raad 

antwoordde: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf.’ 
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Misbruik … niet

Het Sanhedrin (Matt. 26:65 en 66): 

‘Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: 

‘Hij heeft God gelasterd! … Wat denkt u?’ De hele raad 

antwoordde: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf.’ 

Jezus in Matt. 6:1 - 6: Huichelarij
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Het 3e gebod aangescherpt

Matt. 6:9, 10:

‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden’
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Gods naam heiligen

Jezus:

Joh. 14:9 – Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien
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Gods naam heiligen

Jezus:

Joh. 14:9 – Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien

Wij:

2 Kor. 3:18 – Wij allen die met onbedekt gezicht de luister 

van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de 

Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden 

veranderd.
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Jij en het derde gebod

Wat zien mensen als ze jou zien?
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Jij en het derde gebod
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Jij en het derde gebod
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‘Ik ben er en zal er zijn’ – voor jou!

Liefde
Genade
Geduld
Trouw

Waarachtigheid
Vergeving



Jij en het derde gebod

Sela: 

‘In ons hart geboren’
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