
Voor 16 jaar en ouder ! 

 

Zondag 37 

 

Zondag 37 gaat nog een keer over het derde gebod. 

 

Zondag 37, vraag en antwoord 101 en 102. 

 

Vraag 101 : Maar mag men ook godzaliglijk bij de Naam van God 
   een eed zweren ? 

 

Antw  : Ja, als het de overheid van haar onderdanen, of anderszins 

   ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te 

   bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil; want 

   zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond, en daarom ook 

   van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht 

   gebruikt geweest. 

 

Moeilijke woorden ! 

overheid    =  de regering 
of anderszins ook 

de nood vordert   = bijvoorbeeld in geval van oorlogstijd 

bevestigen    = vastmaken 

 

 

Vraag 102 : Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andere schepselen 

   een  eed zweren ? 

 

Antw  : Neen; want een rechten eed zweren is God aanroepen, dat 

   Hij, als Die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil 

   geven , en mij straffe, indien ik valselijk zweer; welke eer 
   aan geen schepsel toebehoort. 

 

Moeilijke woorden ! 

heiligen    = roomse heiligen 

een rechte eed   = een geoorloofde eed 

de waarheid getuigenis geven = ( God ) als Getuige bevestigt de waarheid 

 

 

 

 

 

 

Leer, na het lezen van Zondag 37, de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd ! 

 

Vraag 1 Waar gaat het over in Zondag 37 ? 

Antw  Voor de tweede keer over het derde gebod, over het eedzweren. 

 

Vraag 2 Hoeveel Zondagen gaan er over het derde gebod  en waarom ? 

Antw  Twee Zondagen, omdat het derde gebod heel belangrijk is. 

 

Vraag 3 Wat wordt er gesproken bij het afleggen van een eed ? 

Antw  Zo waarlijk helpe mij God almachtig 

 
Vraag 4 Wat wordt er dan met de vingers gedaan ? 

Antw  De twee voorste vingers van de rechterhand worden omhoog 

  gehouden. 

 

Vraag 5 Wie moeten een eed afleggen ? 

Antw  Vorsten, officieren, doktoren, notarissen, en andere hoge  



  ambtenaren. 

 

Vraag 6 Wanneer spreek je in de kerk over een eed zweren ? 

Antw  Bij het bevestigen van ambtsdragers, bij de Heilige Doop en het 

  doen van belijdenis. 

 

Vraag 7 Wat doen sommige personen die niet in God geloven ? 

Antw  Ze leggen geen eed af, maar doen een belofte. 

 
Vraag 8 Wat zeg je eigenlijk als je een belofte doet, met de woorden : Ik  

  beloof het ? 

Antw  Dan zeg je eigenlijk : Ik geloof in mezelf, niet in God. 

 

Vraag 9 Wat is het doel van de eed ? 

Antw  De eer van God en het heil van onze naaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht ! 

Lees het stukje.  

Daarna komen er vragen en opdrachten. 

 

Zondag 37 gaat weer over het derde gebod. 

Alleen over het derde gebod zijn twee Zondagen geschreven. 

Sommige mensen zeggen : Dat is niet nodig. 

Het is wel nodig. We moeten veel onderwijs over het eedzweren leren. 
Waarom ? 

Omdat veel mensen ongeoorloofd zweren. Dat mag niet. 

Paulus leert, in Romeinen 3:14, dat alle mensen leugenachtig zijn. Dus, soms moet de eed gebruikt worden om 

trouw en waarheid daardoor te bevestigen. 

 

De schrijvers van de catechismus bespreken twee dwalingen van mensen die zeggen dat je niet mag zweren. 

 

De eerste groep zijn de wederdopers. 

Zij zeggen : Je mag nooit zweren. Dat staat in de Bijbel. 

De tweede groep zijn de roomsen 

Zij zeggen : Je mag ook bij Maria zweren. 

 
De wederdopers ( nu worden ze dopersen of Mennonieten genoemd )  zeggen dus dat er in de Bijbel staat dat je 

niet mag zweren. Ze wijzen twee teksten aan, waarin volgens hen duidelijk uitkomt dat zweren verboden is. 

De eerste tekst die ze noemen is Mattheüs 5:34-37. In deze  tekstverzen zegt Christus :”Zweert ganselijk niet…” 

De tweede tekst die ze noemen is Jacobus 5:12. In deze tekstverzen staat :”Doch voor alle dingen, mijn broeders, 

zweert niet…” 

De Mennonieten zeggen :”Het zweren komt voort uit het bedrog en wantrouwen van zondige mensen. De genade 

van Christus maakt ware Christenen oprecht, dus ze hoeven niet te zweren. 

Toch redeneren ze verkeerd. 

De twee teksten die ze kiezen om te bewijzen dat je niet mag zweren, leggen ze naar hun eigen mening uit. Je 

moet goed onderzoeken wat de Heere wil leren in een tekst. De Mennonieten lezen de teksten niet in hun 

verband. ( Ze geven er een andere betekenis aan dan de bedoeling van God is )  
In de twee genoemde teksten wil de Heere ons leren dat je niet onnodig mag zweren. 

 

In de Bijbel komen we teksten tegen die ons leren dat we wel mogen zweren. 

Dan zeg je : Zweren is geoorloofd. 

Wat is de eed ? In de eed roep ik God tot een Getuige aan dat ik trouw en waarheid spreek. Dan laat ik God in 

mijn hart kijken dat ik niet lieg.  



Als je een eed uitspreekt en liegt, zeg je dat God je mag straffen met de dood. (een valse eed ) 

 

Vragen ! 

 

Vraag  1 Waarom gaan er twee Zondagen over het derde gebod ? 

_______________________________________________________________ 

 

Vraag 2 Wat leert Paulus in Romeinen 13:4 ? 

________________________________________________________________ 
 

Vraag 3 Wie zeggen dat je niet mag zweren ? 

________________________________________________________________ 

 

Vraag  4 Welke teksten gebruiken de Mennonieten om te bewijzen dat 

  je niet mag zweren ? 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Vraag  5 Gebruiken ze deze teksten goed ? Maak het duidelijk. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

____________ 

 

Vraag 6 Leert de Bijbel dat je mag zweren ? 

________________________________________________________________ 

 

Wanneer is een eed afleggen geoorloofd ? 

( Wanneer mag je een eed zweren ? 

 

     Als de overheid het vraagt 

     Om trouw en waarheid te bevestigen 
     Tot Gods eer 

     Tot heil van de naaste 

     Gegrond op Gods Woord 

 

Als de overheid het vraagt ! 

De overheid vraagt een eed af te leggen aan ministers, burgemeesters, leden van de gemeenteraad, artsen, 

advocaten, officieren in het leger, politieagenten, enz. 

Waarom is dat nodig ?  

Als we over het waarom denken, moeten we terug naar het paradijs. 

Voor de zondeval was er geen eedzweren nodig, want Adam en Eva waren betrouwbaar. Er was trouw en 

waarheid in het hart van de eerste mensen. 

Toen Adam en Eva tegen God gezondigd hebben, zijn ze leugenaars geworden, tegen God en de naaste. 
Niet alleen Adam en Eva, maar elk mens is leugenachtig, door de zonde. 

Voorbeeld : We vragen om vergeving van de zonde en we houden van de zonde. 

We vragen of God ons wil bekeren en we leven rustig verder. 

Als God een mens bekeert, komt er een verlangen in het hart om eerlijk te zijn voor God en de naaste. 

 

Om trouw en waarheid te bevestigen ! 

Er is een eed van trouw en een eed van waarheid. 

Voorbeeld van een eed van trouw. Hare majesteit koningin Beatrix heeft een eed van trouw afgelegd, toen ze 

koningin werd. Ze heeft, met haar hand naar de hemel, deze woorden uitgesproken : Zo waarlijk helpe mij God 

almachtig. 

Haar andere hand legde ze op de grondwet. In de grondwet staan  de regels hoe er geregeerd moet worden. 
Er zijn beroepen waarin ook een eed van trouw afgelegd moet worden. ( Deze beroepen zijn al eerder genoemd ) 

Als je de eed van trouw aflegt, beloof je dat je touw en eerlijk je werk zult doen. 

De Heere hoort en ziet het afleggen van een eed, want Zijn Naam wordt aangeroepen. 

Wat is een eed van waarheid ? 

Voorbeeld : je moet, als getuige, voor de rechter staan, omdat je gezien hebt dat iemand gestolen heeft. De 

rechter wil weten of de getuige de waarheid spreekt. Als de getuige liegt, beschuldigt hij iemand van diefstal en 



gaat die persoon misschien onschuldig de gevangenis in. De rechter wil weten of je de waarheid spreekt. Hij 

vraagt of je dat wil bevestigen met een eed van waarheid. 

De getuige, die de waarheid spreekt, steekt de wijs en middelvinger van de rechterhand omhoog en doet een eed 

met de woorden :”Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” Dan wordt God aangeroepen als Getuige. 

 

Tot eer van God ! 

Als we God als Getuige aanroepen in de eed, belijden we daarmee dat God alles weet, dat hij de Alwetende is, 

de Almachtige, de Rechtvaardige. 

Om godzalig te kunnen zweren moeten we zelf een godzalige zijn. Wat is het toch nodig dat we wedergeboren 
zijn. 

 

Tot heil van de naaste ! 

Het is een zegen als we elkaar kunnen vertrouwen, wanneer we weten dat een ander de waarheid spreekt. De 

joden geloofden elkaar pas als ze zwoeren dat ze de waarheid spraken. Ze deden veel te vaak een eed, ook als het 

niet nodig was. 

De Farizeeërs zeiden dat je bij de tempel of Jeruzalem mocht zweren. Dan kun je de eed gemakkelijk verbreken, 

dachten ze. 

De Heere Jezus wist dat en zei :”Uw ja  zij ja en uw nee zij nee.”Met andere woorden : Wees toch eerlijk tegen 

elkaar. Omdat we niet altijd op elkaar aan kunnen, is het soms nodig dat er een eed gedaan wordt. 

 

Gegrond op Gods Woord ! 

In de Bijbel kunnen we teksten lezen waarin de Heere ons leert dat eedzweren geoorloofd is. ( Straks denken we 

aan die teksten ) 

 

Vragen ! 

 

Wanneer vraagt de overheid een eed af  te leggen ?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Noem een voorbeeld van een eed van trouw en een eed van waarheid. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Wat betekent zweren tot eer van God ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________ 

 

Een eed af leggen tot heil van de naaste is geoorloofd. Wat betekent dat ? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Is eedzweren gegrond op Gods Woord ? ( mag je volgens de Bijbel een eed zweren ? ) 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 



 

Opdracht ! 

 

Lees de cursief ( schuin ) gedrukte woorden uit de catechismus. 

Lees daarna de bijbelgedeelten, aangegeven met een letter uit het alfabet 

Gebruik de Bijbel met kanttekeningen om de teksten te onderzoeken. 

Geef, na het lezen van de teksten, antwoord op de vragen. 

Soms staat er een vraag bij om samen over na te denken en te praten. 

 
Vraag 101 : Maar mag men ook godzaliglijk bij de Naam van God een 

   eed zweren ? 

Antw  : Ja, als het de overheid van haar onderdanen, of anderszins 

   ook de nood vordert,om trouw en waarheid daardoor te 

   bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil; want 

   zulk eedzweren is in Godos Woord gegrond (a) en daarom 

   ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament 

   recht gebruikt geweest (b). 

 

Voorbeelden uit het Oude Testament . 

 
  a.     Lees : Deuteronomium 6:13 

Bij welke Naam mag je zweren ? 

_______________________________________________________________ 

 

Lees : Jesaja 48:1 

In deze tekst wordt gesproken over het zweren van een eed, maar…niet in waarheid  

Wat zou dat voor een eed zijn ? 

Een oprechte of een valse eed ?______________________________________ 

 

Lees : Jeremia 4: 1 en 2 

In deze verzen waarschuwt de Heere het volk om zich te bekeren en de afgoden weg te doen. 
Welke twee woorden gebruikt de Heere bij Zijn waarschuwing ? 

_______________________________________________________________ 

 

b.     Ook de heilige mensen uit het Oude Testament hebben een eed gezworen. 

Lees : Genesis 14:22  en 21:24 

Wie deed een eed in deze tekstverzen en hoe ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________ 

 

Lees : Genesis 24:2 en 3 

Wie moest er in deze tekstverzen een eed doen en hoe ? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________ 

 

Lees : Genesis 31:53 

Wie zweert er in deze tekst een eed en met welke woorden ? 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Lees : Genesis 47:29 

Wat vraagt vader Jakob aan Jozef voor hij ( Jozef ) een eed aflegt ? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________ 

 

Lees : Jozua 14:9 

Wie zweert er in deze tekst een eed ? 



________________________________________________________________ 

 

Lees : 1 Samuël 20:3 

Wie zweert er in deze tekst een eed ? 

________________________________________________________________ 

 

Voorbeelden uit het Nieuwe Testament. 

 

In het Nieuwe Testament lezen we dat de Heere Jezus ook zweert. Als de Heere Jezus zweert, spreekt Hij de 
volgende woorden : Voorwaar, Voorwaar… 

Dat is ook een eed. 

 

Lees : Mattheüs 26:34 

Wat zweert de Heere Jezus in deze tekst ? 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Lees : Lukas 23:43 

Wat zweert de Heere Jezus in deze tekst ? 

__________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

Lees : Johannes 3:11 

Wat zweert de Heere Jezus in deze tekst ? 

  Lees : Johannes 5:25 

Wat zweert de Heere Jezus in deze tekst ? 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Lees : Mattheüs 26:72 

Wat doet Petrus, met een eed? 
________________________________________________________________ 

 

Lees : Romeinen 1:9 

Wie roept Paulus als een Getuige aan ? 

________________________________________________________________ 

 

Lees : 1 Thessalonicenzen 5:27 

Wat zweert Paulus in deze tekst ? 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

**************************************************************** 
Om over na te denken en te praten met elkaar. 

Als je met elkaar praat, wordt er wel eens gezegd: Het is echt waar, ik zweer het. 

Weet je een voorbeeld ? 

Wat denk je van deze uitdrukking ? 

**************************************************************** 

 

Wat er gebeurt bij het afleggen van een eed, weet je. 

Dan worden de wijs en middelvinger omhoog gehouden. 

In het Oude Testament werd dat op een ander manier gedaan. 

We gaan geschiedenissen opzoeken waarin gezworen werd en hoe. 

 
Lees : Genesis 14:21-24 

In dit gedeelte gaat het over Abram en de koning van Sodom. 

Abram deed een eed tegenover de koning van Sodom. 

Hoe deed hij dit ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



____________ 

 

Lees : Genesis 24:2-4 

In dit gedeelte gaat het over Abraham en zijn knecht. De knecht moet een vrouw voor Izak, de zoon van 

Abraham gaan zoeken. De knecht moet zweren dat hij geen vrouw uit het land Kanaän mee zal brengen. 

 

Hoe legt de knecht een eed af ? 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 
 

Lees : 1 Samuël 24:23 

Wie zweert er in deze tekst een eed en aan wie ? 

_______________________________________________________________ 

 

 

Wanneer wordt een eed afgelegd in de kerk ? 

Over deze vraag gaan we nadenken. 

Denk ook goed na over de persoonlijke vragen! 

 

Toen jij gedoopt bent in de kerk, hebben je ouders een eed afgelegd. 
Het doopformulier is voorgelezen en toen zijn er drie vragen gesteld aan je ouders.  ( zoek de vragen op in het 

doopformulier ) 

Je ouders hebben ‘ja’ gezegd op deze vragen. Ze hebben met een eed aan God beloofd dat ze jou zullen 

opvoeden zo de Heere dat leert in de Bijbel. 

 

**************************************************************** 

Persoonlijke vraag ! Praat er ook met elkaar over ! 

Is het belangrijk om met je ouders te spreken over de eed die ze afgelegd hebben bij jullie doop ? 

Waarom is het belangrijk om daar eens samen over te spreken ? 

**************************************************************** 

 
Als je belijdenis doet, doe je ook een eed. 

Als de dominee vraagt, in Naam van de Heere, of je blijft bij wat de Heere leert en je dat ook zult laten zien in je 

leven, zeg je ‘ja’. 

Je ‘ja’ woord is een eed voor God en de gemeente. 

 

**************************************************************** 

Persoonlijke vraag ! Praat er ook over met elkaar ! 

Waar moet je altijd aan denken als je belijdenis hebt gedaan en een eed afgelegd hebt voor God ? 

**************************************************************** 

 

Heb je wel eens gezien dat er in de kerk een dominee, ouderling of diaken bevestigd werd ? 

Dan worden er ook vragen gesteld. 
De dominee, ouderlingen en diakenen zeggen ‘ja’ op hun vragen. 

Dus dat is ook een eed die dan afgelegd wordt. 

 

*************************************************************** 

 

Zoek de formulieren op die gelezen worden als er een dominee, ouderling of diaken bevestigd wordt. 

Bespreek de vragen met elkaar. 

*************************************************************** 

 

Wat is het werk van de Heilige Geest nodig, om niet alleen met je mond, maar ook met je hart een eed af te 

leggen. 
Als je een kerkelijke eed zweert en je leeft met de wereld mee in de zonde, doe je een valse eed en dat straft 

God. 

 

 

Vraag 102 : Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andere schepselen 

   een eed zweren ? 



 

Antw  : Neen; want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat Hij, 

   als  Die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil 

   geven, en mij straft, indien ik vals zweer (a); welke eer 

   aan geen schepsel toebehoort (b 

 

 

a.     Lees : 2 Korinthe 1:23       

Wie roept God aan tot een Getuige over zijn ziel, als hij iets spreekt ? 
________________________________________________________________ 

 

Lees : Genesis 6:5 

Wie kent alleen het hart ? 

________________________________________________________________ 

 

Lees : 2 Korinthe 11:31 

Wie geeft getuigenis aan de waarheid en zegt dat hij niet liegt ? 

________________________________________________________________ 

 

b.     Lees : Mattheüs 5:34-36 
Je mag aleen in de Naam van God zweren. 

Aan wie mag je de eed van zweren nooit geven ? 

( Bij wie mag je nooit zweren ? ) 

________________________________________________________________



Het volgende moet je zeker weten over het eedzweren ! 

 

Als er gepreekt wordt, of je leest in e Bijbel, zweert God ook een eed. God zegt in de Bijbel tegen ons dat we 

goddeloze mensen zijn. Dat is erg, maar het is waar. Goddeloos betekent : Zonder God. Nu komt het wonder ! 

God zweert dat Hij goddeloze mensen kan en wil reden. Bij God vandaan is zaligheid te verkrijgen voor 

goddeloze mensen. 

In Ezechiël 33:11 staat :”Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb aan de dood van de 

goddelozen ! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u 

van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls ?” 
 

In Openbaring 3:14-21 lees je dat de Heere Jezus zweert. Eerst zegt de Heere Jezus tegen de mensen dat ze 

goddeloos zijn. Ze zien niet dat ze schuldig staan tegenover God om hun zonden en daarom Zijn toorn 

verdienen. 

Zien wij dat we schuldig staan tegenover God en daarom Zijn toorn verdienen ? Nee, dat zien we niet zonder het 

licht van de Heilige geest. Wat zijn we arm en ongelukkig als we dat niet zien. 

Maar de Amen zweert. De trouwe en Waarachtige (= de Heere Jezus ) doet een eed in liefde. Hij weet dat we 

verloren liggen door onze eigen schuld. De eed, die de Heere Jezus uitspreekt, is een wonder bij God vandaan. 

De Heere Jezus geeft de Laodicenzen ( en ons ) een goede raad. Hij zweert : Ik heb goede raad voor jullie. Je 

moet de zaligheid niet bij jezelf, maar bij Mij zoeken. 

De Heere zweert dat Hij alles heeft wat wij missen. Hij zweert, dat verloren zondaren, uit genade, verlost kunnen 
worden door een nieuwe geboorte. 

Wat doe jij met de eed die God zweert ? 

Wat doe jij als God tot jou persoonlijk zegt : Bekeer je ? 

Als we niet naar de Heere luisteren en ongehoorzaam blijven, spreekt de Heere een andere eed uit. Deze eed : 

Als je je niet bekeert, blijf je onder Mijn toorn liggen met een zondig hart. Dan zweert de Heere in Zijn toorn. 

Iedere keer als de Bijbel open gaat en de Heere zweert dat je nog zalig kunt worden, wijst Hij ook de weg aan 

hoe dat kan. Er is reinigend bloed. Het bloed van de Heere Jezus. 

Op dit ogenblik geeft de Heere Jezus jou een goede raad. Hij zegt : Bekeer je, bekeer je. 

 

  Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn ! 

 
*************************************************************** 

Denk eerst rustig over dit laatste stukje na en praat er dan over met de dominee. Je hebt vast wel vragen ! 

*************************************************************** 

 

 



 

 

 

 

 

 


