Sing vooraf staande: Skrifberyming 9-1:1, 5 (26:1, 5)
1

My siel herdink met sidderbewe / hoe God, met majesteit beklee,
deur wolke∩en donkerheid omswewe, / sy wet op Horeb het gegee:

5

Misbruik die Naam van God die HEER nie, / en bly altyd jou eed getrou,
want hulle wat sy Naam nie eer nie, / sal God geensins onskuldig hou.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die
kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Psalm 145:1 (p. 696)
1
U Naam, o HEER, so hoog in heerlikheid, / wil ek verhef vir ewig en altyd;
u Koningseer wat alle krone∩oorstraal, / wil ek verhoog in onvermoeide taal.
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Die skitterglans wat uit u majesteit / u wonderwerk bestraal met heerlikheid,
gedugte krag wat ons van angs laat vrees, / u grootheid, HEER – dit sal my lofsang wees.
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Hul sal, o HEER, u goedheid bly herdink / en vir u heil die jubels op laat klink:
genadig, goed, lankmoedig soos weleer, / barmhartig en ŉ redder is die HEER.

Gebed
Psalm 89:3, 17 (p. 444)
3

Die hemel loof, o HEER, u wonderbare mag; / die eng’le prys u trou en waarheid dag en nag.
Want in die hemel is daar niemand U gelyk nie; / geen seraf wat voor U die vleuel nie moet stryk nie.
U’s groteliks gedug en eind’loos in vermoë, / u onverbreekb’re trou omring U voor hul oë.
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Gedenk, o HEER, hoe swak ek is: hoe kort van duur, / hoe nietig my bestaan, die dood wink ieder uur.
Wie leef daar wat die dood nie eenmaal sal aanskou nie?
Geeneen wat teen die mag sy lewe kan behou nie.
Skenk ons u guns, o HEER, help ons in donker stonde / na u beloftenis, aan Dawids huis verbonde.

Skriflesing: Eksodus 20:1-21
Kernverse: Eksodus 20:7
Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die
HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
(Eksodus 20:7 AFR53)
Tema:

Dit is belangrik om God se Naam reg te ken en reg te gebruik

Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer ŉ mens iemand vir die eerste keer
ontmoet, is dit noodsaaklik om daardie persoon se naam so gou moontlik te leer ken en is
dit belangrik dat ŉ mens die naam ook onthou. Almal van ons het al die ondervinding
gehad dat jy weet jy ken die persoon, maar met die beste wil ter wêreld kan jy net nie die
persoon se naam onthou nie. Dit is ŉ groot verleentheid wanneer dit met ŉ mens gebeur.
Jy voel skoon aardig en te skaam om weer die persoon se naam te vra.
Maar wanneer ŉ mens dit regkry om iemand se naam te onthou, veral as dit iemand is wat
jy maar onlangs ontmoet het, beteken dit vir die ander persoon baie. Hy kom agter dat
jy tog in hom belangstel, want hy is belangrik genoeg dat jy sy naam onthou het. Kyk
net watter vriendelike diens jy by die winkel kry wanneer jy die een wat jou help op sy
naam groet.
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As ons eie name vir ons so belangrik is – en ons is maar net sondaarmense – is dit nie
verbasend om te hoor hoe baie waarde die Here aan sy Naam heg nie. Hy is immers heilig
en Hy is God.
Broers, susters en kinders, ons kom vanaand by die derde van die Tien Gebooie van die
Here. Die eerste vier gebooie handel oor wat ons aan God verskuldig is. In elkeen van
hierdie Tien Gebooie maak die Here ŉ aspek van sy karakter aan ons bekend. Daarmee
sê die Here telkens vir ons dit is hoe Hy is. En omdat Hy so is, wil Hy hê dat ons ook so
sal wees. Aan die begin van Levitikus 19 sê die Here vir sy volk:
Heilig moet julle wees, want Ek, die HERE julle God, is heilig.
(Levitikus 19:2 AFR53).
Omdat ons aan die Here behoort – Hy het ons immers deur sy geliefde Seun Jesus
Christus sy kinders gemaak – moet ons ook wees soos ons hemelse Vader is. Hy is heilig,
daarom verwag Hy dat sy kinders ook heilig sal wees.
Heilig in hierdie sin beteken dat ons as gelowiges die sonde en onreg net so moet verag,
soos wat die Here dit verag. Ons moet niks daarmee te doen wil hê nie. En wanneer die
geleentheid om sonde te doen daar is, moet ons daarvan af wegvlug en as ons nie kan
vlug nie, moet ons tot die Here bid om nie toe te gee en sy Naam oneer aandoen nie.
In die eerste gebod het ons gehoor dat die God wat ons moet aanbid uniek is. Hy is die
enigste God. Daar is niemand anders in die hemel of op die aarde of onder aarde voor wie
ons kan en mag buig en erken dat dit ons god is nie. Net Hy alleen is God. Aangesien God
uniek is en ons sy kosbare eiendom wil Hy hê dat ons ook uniek sal optree deur nie terug
te deins wanneer ons met allerhande vreemde gode in die wêreld gebombardeer word nie.
In die tweede gebod het ons gehoor dat ons God op ŉ unieke wyse moet aanbid. Hy is die
God wat Homself in sy Woord en werke aan ons bekend maak. Daarom het niemand Hom
nog ooit gesien nie en niemand kan ŉ beeld van Hom maak nie. Hy wil hê dat ons Hom in
Gees en in waarheid sal dien en nie deur middel van beelde nie. Óns behoort eerder die
beeld van God te wees soos wat Hy ons geskep het.
Wanneer die Heilige Gees ons by die derde gebod uitbring, laat Hy ons nogeens helder
begryp wie hierdie God is wat ons sy eiendom gemaak het. Daarom wys die Heilige Gees
ons op drie aspekte in hierdie derde gebod. Dit handel oor die Naam van God, oor die
misbruik van die Here se Naam, en oor die gevolge wanneer die Naam van die Here
misbruik word.
Laat ons dan in die eerste plek eers begryp wat bedoel word met die Naam van die Here.
Wanneer die Here van Naam praat, praat Hy nie net van die drie of vier letters in Afrikaans
waarmee ons Hom aandui nie. Dit gaan dus nie net oor die letters G-O-D en H-E-R-E nie.
Die Hebreeuse woord wat ons vertaal met naam kan ook met reputasie vertaal word.
Die Naam van die Here is dus nie maar net ŉ etiket nie. Wanneer die Here sy Naam aan
ons bekend maak, gee Hy, om dit so te stel, ŉ akroniem van wie Hy is en wat Hy doen.
Met die Naam van die Here word alles omvat wat die Here van Homself aan sy volk
geopenbaar het tot hier waar hulle by die berg Sinai staan. Hy is die heilige God, die God
wat sy verbond met sy volk bevestig as vas en bindend. Met hulle eie oë het Israel gesien
dat die Here hulle Verlosser is. Met sy magtige dade het Hy hulle uit die greep van die
farao se slawerny bevry. In die afgelope drie maande het Israel Hom ook leer ken as
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die God wat elke dag in hulle behoeftes voorsien het. Hy is die een wat hulle beskerm en
hulle veilig na Hom toe gebring het omdat Hy in ŉ intiem, persoonlike verhouding met hulle
wil lewe.
Die Naam van die Here en sy Wese as God is so ŉ hegte geheel dat ŉ mens kan sê
waar sy Naam genoem word, daar is die Here self teenwoordig. Luister net wat sê die
Here oor sy Naam in verband met sy persoonlike teenwoordigheid:
ŉ Altaar van grond moet jy vir My maak, en daarop moet jy jou brandoffers en
dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek waar Ek my Naam sal laat
gedenk, sal Ek na jou toe kom en jou seën. (Eksodus 20:24 AFR53)
En ook later in Eksodus 23:
Kyk, Ek stuur ŉ Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die
plek te bring wat Ek gereedgemaak het. Neem jou in ag vir Hom en luister na sy
stem; wees nie wederstrewig teen Hom nie; want Hy sal julle oortreding nie
vergewe nie, want my Naam is in Hom. (Eksodus 23:20-21 AFR53)
Jesaja profeteer ook dat waar die Naam van die Here is, daar is die Here self ook
teenwoordig:
Kyk, die Naam van die HERE kom van ver af, sy toorn brand, swaar wolke kom op;
sy lippe is vol grimmigheid en sy tong soos ŉ verterende vuur, en sy asem soos
ŉ oorlopende stroom wat tot by die nek kom — om nasies te sif met ŉ sif van
vernietiging; en ŉ toom wat verkeerd stuur, is in die kakebene van die volke.
(Jesaja 30:27-28 AFR53)
Wanneer Calvyn in sy Institusie oor die derde gebod skryf, sê hy die volgende: Wanneer
ons aan God self en sy geheimenisvolle werke dink, moet ons gedagtes en woorde getuig
van eerbied en respek wat ons vir die Here het. Alles wat ons bedink moet daarop gerig
wees dat Hy verheerlik word. Wanneer die Here dus van sy Naam praat, praat Hy van
Homself soos wat Hy Hom in sy Woord en werke aan ons openbaar. As ons dan sy Naam
op ons lippe neem, moet ons heeltyd daarvan bewus bly dat die reputasie van die heilige
God op die spel is.
Vervolgens wys die Heilige Gees wat dit beteken as die Here sê:
Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie.
(Eksodus 20:7a AFR53)
Die woord wat ons vertaal met gebruik kan letterlik vertaal word met oplig. In die derde
gebod beteken dit dan om die Naam van die Here met jou stem op te lig. Dit is die eerste
waarna die Heilige Gees in hierdie gebod verwys. Die woord wat ons met ydellik vertaal,
kan ook vertaal word met onwerklik of waardeloos.
Mense gebruik dus die Naam van die Here ydellik wanneer hulle sy Naam as ŉ
vloekwoord gebruik. Dit sluit die Name Here, Jesus, God en Christus sowel as enige
verbuiging of vervorming daarvan in. Mense wat die Here se Naam as ŉ vloekwoord
gebruik of sy Naam in elke tweede sin van hulle noem, dink van die Here niks nie. Vir hulle
is die Here waardeloos en selfs onwerklik. Die Here is vir hulle nie Iemand om mee
rekening te hou nie.
ŉ Ander manier waarop die Here se Naam ligtelik op die lippe geneem kan word, is
wanneer ŉ mens ŉ eed sweer om die waarheid te praat. Dit gebeur gewoonlik in ŉ
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hofsaak. Aangesien ons in Sondag 37 breedvoerig hieroor bely, gaan ek net kortliks hierna
verwys. Wanneer mens met ŉ eed belowe om die waarheid te praat, roep jy inderwaarheid
vir God in om self getuie te wees dat jy die waarheid sal praat. Vir ŉ ware gelowige is dit
egter nie ŉ probleem om so ŉ eed te sweer wanneer die owerheid of omstandighede dit
vereis nie. Met die waarheid wat die gelowige praat, verheerlik hy vir God.
Maar wee die mens wat onder eed sweer dat hy die waarheid sal praat en dan sonder om
ŉ oog te knip daar staan en lieg. Met die eed wat hy gesweer het, wil hy dan die Here by
sy leuens betrek so asof die Here saam met hom moet lieg. Wanneer ons dit so hoor, dan
verstaan ons dat die Here se reputasie op die spel is. Hy maak Homself in sy Woord
bekend as die God wat nie lieg nie. Hy is die God van die waarheid. Met eerbied gesê: ons
God het nie gesplete persoonlikheid nie. Hy staan nie vir die leuen in soos wat Hy vir die
waarheid instaan nie, want die leuen is die karaktereienskap van die aartsvyand van die
Here. Die duiwel is die vader van die leuen. En die Here sal Hom nie by die bose werke
van die duiwel laat betrek nie.
Nog ŉ manier waarop die Naam van die Here ligtelik op die lippe van mense geneem
word, is wanneer daar grappe oor die Here en sy werk gemaak word. Deur hierdie
grappe word daar ŉ bespotting van die Here en sy werk gemaak. Met goeie reg kan ons
ook sê dat diegene wat die skepping wil sien as die resultaat van miljoene jare se evolusie
en nie as die eie handewerk van ons goeie God nie hulle skuldig maak aan die ydellike
gebruik van die Here se Naam. Hulle dink en praat verkleinerend van die Here en sy
geheimenisvolle werk. Werk wat Hy alleen gedoen het, word sommer so aan die gang
van natuurwette toegeskryf.
Ons neem egter nie net die Naam van die Here op ons lippe nie. Die derde gebod handel
oor enige aanspraak wat ons op die Naam van die Here maak. Wie daarop aanspraak
maak dat hy aan God behoort, maar hy lewe nie soos iemand wat aan God behoort nie,
gebruik die Naam van die Here ydellik. Onthou wat het die Here daardie heel eerste keer
vir Moses op die berg Sinai gesê:
As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my
eiendom uit al die volke wees. (Eksodus 19:5 AFR53)
Israel sou, deur hulle gehoorsaamheid aan die Here se bevel, bevestig dat hulle werklik
die eiendom van die Here is.
Israel het die voorreg gehad dat die Here Homself aan hulle geopenbaar het. Die Here het
sy Verbondsnaam aan hulle gegee. Omdat die Here sy Naam oor hulle uitgeroep het,
het Hy op Israel beslag gelê as sy kosbare eiendom. Deurdat Hy sy Naam aan hulle
gegee het en hulle sy eiendom is, kon hulle ook reken op die Here se beskerming en
genade. Hulle mag die Here aanroep en by Hom smeek vir wat hulle nodig het.
En as ons daarop aanspraak dat ons Christene is, maar ons lewe nie as Christene nie,
dan gebruik ons ook die Naam van die Here ydellik. Ons het immers die onuitspreeklike
groot voorreg dat ons, alhoewel ons dit nie verdien nie, in God se huisgesin ingebring is.
Die dag toe die Here ons gedoop het, het Hy sy drie maal heilige Naam oor ons uitgeroep.
Ons is gedoop in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Deur die
Heilige Gees het ons in ons ouerhuise en in katkisasie die leiding ontvang om ook by
Jesus Christus uit te kom. En baie van ons het tot die persoonlike oortuiging gekom
dat Jesus Christus ook ons Verlosser is. Deur ons verbintenis met Christus kry ons die
voorreg om draers van sy Naam te wees. Ons word Christene genoem.
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Wanneer ŉ seun en ŉ dogter uit die huis uit gaan skool toe of saam met maats gaan kuier,
is hulle draers van hulle ouers se naam. Hulle het dieselfde van as hulle ouers en soms
ook nog dieselfde voorname as hulle ouers. ŉ Seun en ŉ dogter wat hulle ouers baie lief
het, sal nie iets wil doen of by iets betrokke raak wat hulle ouers se naam in gedrang sal
bring nie. Niemand wil tog hê dat ander mense hulle oë moet rol en sê: Ô-ô, wanneer hulle
jou van hoor nie. Dit is immers jou pa se reputasie wat op die spel is.
As Christene dra ons die Here, die almagtige God, se Naam. Ons dra die Naam van Hom
van wie die Here self sê:
Daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is,
waardeur ons gered moet word nie. (Handelinge 4:12 AFR53)
Wanneer ek en jy dus uit hierdie erediens uitstap, stap ons met die Naam Jesus Christus
bo-oor ons geskryf. Sy eer en reputasie is dus op die spel wanneer ons hierdie week
ingaan. As ons gedagtes, woorde en dade nie eer en lof aan Hom en sy Vader toebring
nie, sleep ons sy Naam deur die vuil van die sonde waarmee ons onsself gaan besig hou.
Dan maak ons ook asof Hy nie eer en lof waardig is nie. Ja, dan maak ons asof Hy
waardeloos is.
Die Naam waaronder ek en jy elke dag leef, broer, suster en kind, is ŉ gewigtige Naam. Dit
is die Naam van die enigste lewende God. Daarom moet ons mooi besin oor wat ons sê,
en oor wat ons doen. Ons moet mooi besin oor waar ons gedagtes heen dwaal. Ons
ganse lewe moet die Here waardig wees, anders misbruik ons die Here se Naam. En Hy
sê self:
Die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
(Eksodus 20:7b AFR53)
Die Here se Naam is vir Homself baie kosbaar. Daarom sal Hy nie toelaat dat iemand sy
Naam huigelagtig op sy lippe neem of huigelagtig aanspraak maak dat hy onder die Naam
van die Here lewe nie. Daarom bely ons in ons Kategismus: Geen sonde is groter en
vertoorn God meer as die lastering van sy Naam nie.
Daar is mense wat onder eed al baie gelieg het en hulle dink dat hulle daarmee
weggekom het, want die Here het hulle blykbaar nog nie uitgevang nie. Hulle het dan nog
niks oorgekom nie. Daar is mense wat die Here se Naam ligtelik of as ŉ vloekwoord
gebruik, en hulle dink ook dat hulle daarmee weggekom het, want daar het niks met hulle
gebeur nie. En omdat daar nog niks met hulle gebeur het nie, dink hulle sommer dat die
Here ook nie eers bestaan nie. Want as Hy so erg bekommerd is oor sy Naam, sou Hy
mos iets aan hulle gedoen het, redeneer hulle.
Daar is belydende Christene wat daarop roem dat hulle Christene is net wanneer dit tot
hulle voordeel sal wees. Ander kere swyg hulle eerder oor hulle verbintenis met Christus.
Daar is Christene wat openlik hulle geloof in die Here bely het, maar hulle wil Hom nie in
elke situasie elke dag gehoorsaam volg nie. Hulle dink hulle het ook daarmee weggekom,
want die kerk het hulle nog nie daaroor aangespreek nie.
In hierdie lewe kan mense miskien nog dink dat hulle weggekom het deur die derde gebod
te verontagsaam. Ons God is egter nie blind of doof nie. Die feit dat Hy nog nie met die
uiterste straf in ŉ mens se lewe ingegryp het nie, is nie omdat Hy niks daaraan gaan doen
nie. Hy is geduldig oor die sondaars. Hy geen nogeens geleentheid vir bekering. Maar wee
die mens wat nie hierdie geleentheid om te bekeer aangryp nie. Want as ŉ mens dan sterf,
kom jy voor die God te staan wat jy gedink het nie bestaan nie of nie gepla is oor hoe jy
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van Hom praat nie. Dan kan ŉ mens nie meer pleit nie. Nog minder kan jy dan staatmaak
op ŉ goeie en beskaafde lewe. ŉ Mens wat nie deur die Heilige Gees beklee is met die
volmaakte Naam van Jesus Christus nie, sal nie in die heilige teenwoordigheid van God
kan ingaan nie.
Geliefdes, ons besef vanaand opnuut watter groot verantwoordelikheid ons het wanneer
ons die Naam van die heilige God verteenwoordig. Sy eer en reputasie is op die spel
wanneer ons praat en doen. Laat ons daarom aanhoudend die Heilige Gees bid om
leiding, wysheid en krag sodat niks wat ons sê of doen tot oneer van die Here sal wees
nie. Maar dit is nie net ŉ verantwoordelikheid wat ons het nie. Ons het ook ŉ heerlike
voorreg om onder Naam van die lewende God te mag lewe. Juis omdat Hy sy Naam aan
ons geopenbaar het en ons in sy huisgesin betrek het, het ons die vryheid om deur
Christus tot Hom te nader en by Hom om genade en seën te smeek.
Ons leer God in die derde gebod onder andere ken as die God van waarheid en heiligheid.
Mag die Heilige Gees hierdie aspekte van God se karakter ook in ons laat groei en
toeneem, sodat ons waardig die naam Christen kan lewe.
Amen!
Slotgebed
Psalm 1:1, 2 (p. 1)
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Welsalig hy wat op die spoor nie gaan / waar sondaars lok; wat op hul pad nie staan,
of neersit waar die spotglans in die oog is, / waar spotters vrolik spot met al wat hoog is;
maar wat Gods wet in stille mymering, / by dag en nag, weer in gedagt’nis bring.
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Hy is ŉ boom wat diep en vas geplant, / sy wortels uitsprei by die waterkant;
en mild versorg deur vrugb’re lentelugte, / sy volle drag laat sien van somervrugte.
Geen onspoed wat hom in sy werk sal stuit: / wat hy begin, voer hy voorspoedig uit.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
Ds Coen Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
27 Oktober 2013

6

