
 

  Uitleg van het 9e gebod  
Thema  Lasteren 

Vals getuigenis 
Overtreden en onderhouden van wetten 

Bovenbouw 

Verhaal Uitleg van het 9e gebod 
Vindplaats  Zondag 43 
Kernwoorden Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
Vals getuigen 
Woorden 
verdraaien 
Lasteraar/ 
achterklapper 
 
Oordelen 
 
Toorn op je 
laden 
Goed gerucht 

Niet eerlijk zijn over iets wat er gebeurd is. 
Woorden die niet zo gezegd zijn, of in een andere context, of soms op een 
hele subtiele wijze van toon veranderd worden.  
Dingen die wel gezegd zijn, maar misbruiken om zo iemand negatief neer te 
zetten. Het negatieve vergroten, met als doel een ander schade toe te 
brengen.  
Je oordeel ergens over geven op een negatieve manier. Ook het invullen voor 
een ander, terwijl het niet gecheckt is of het waar is of niet.  
Door deze dingen te doen vraag je om de toorn van God.  
 
Juist het tegenovergestelde moeten we doen: een goed gerucht, de goede 
dingen van iemand vertellen. Niet alleen van onze vrienden, maar zelfs van 
onze vijanden.  

Geloofsleer De wet des Heeren 
Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 43, het negende gebod 
HC zondag 45, het gebed 

Psalm / Lied Psalm 10: 7 
Psalm 15: 2 
Psalm 119: 5 
Tien geboden des Heeren 
Gebed des Heeren  

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• De uitleg van deze zondag kan gekoppeld worden aan een Bijbelverhaal 
waar één van deze thema’s naar voren komen.  

• Veel van deze kernwoorden hebben een relatie met pestgebeuren. Bij 
meisjes wordt er vaak meer gepest met woorden dan met daden. 
Lasteren wordt vaak niet gezien als iets wat tegen Gods geboden 
ingaat. Men geeft dan als argument: ‘Ja, maar het is toch echt waar, 
dat heeft hij/zij toch gedaan/gezegd?!’. 

• Het is ook mooi om positief af te sluiten, zoals ook in de bespreking van 
de geboden gebeurt bij de Heidelbergse Catechismus.  

 


