Bij de dienst van zondagavond 20-11-2016 Dorpskerk Vreeswijk |ds. Rik de Pater
n.a.v. Exodus 20:13 Tien Geboden 6e gebod “U zult niet doden”
samenvatting:
• Het gebod gaat ook over iemand iets aandoen in gedachten – woorden – gebaren (Mt.
5:21.22; HC 105)
• Waar komen die verkeerde gedachten, woorden, gebaren, daden vandaan? (HC 106).
Dat kan zijn afgunst, wraakgevoel.. En waar komt dat dan weer vandaan? (je bedreigd
voelen, gekwetst zijn, onrecht zijn aangedaan..)
• Hoe daarmee omgaan? weten van je zelfwaarde vanuit hoe God naar je kijkt;
gevoelens van gekwetst zijn enz. uitspreken naar de ander en je woede beteugelen (vgl.
Gen. 4:6.7)
• “U zult niet doden”: d.w.z. niet het recht in eigen hand nemen
• “dat ik mezelf geen kwaad doe (…)” Hoe ga je om met je lichaam?
• Het gebod sluit de mogelijkheid van abortus en euthanasie uit
• Het gebod heeft ook een positieve keerzijde: je naaste liefhebben (HC 107), compassie
• Het voorbeeld bij uitstek is Jezus: Hij beantwoorde de haat en afgunst met liefde.
achtergrondtekst uit Heidelberger Catechismus: Zondag 40
Vraag 105: Wat eist God in het zesde gebod?
Antwoord: Dat ik mijn naaste noch in gedachten, noch met woorden of enig gebaar, en
nog veel minder door daden, hetzij zelf, hetzij door tussenkomst van anderen in zijn eer
aantast, haat, kwets, of dood; maar dat ik alle wraakzucht laat varen; ook mijzelf geen
kwaad berokken of moedwillig in gevaar begeef. De overheid draagt dan ook het zwaard
om doodslag te verhinderen.
Vraag 106: Maar dit gebod lijkt toch alleen over de doodslag te gaan?
Antwoord: Door de doodslag te verbieden, leert God ons ook dat Hij de wortel van de
doodslag, zoals afgunst, haat, toorn en wraakzucht, verafschuwt en dit alles voor
doodslag houdt.
Vraag 107: Maar is het dan genoeg als wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden?
Antwoord: Nee, want door afgunst, haat en toorn te verbieden, gebiedt God onze naaste
lief te hebben als onszelf en hem met geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid
en vriendelijkheid te bejegenen, wat hem schaden kan zo veel mogelijk tegen te gaan en
ook onze vijanden goed te doen.

