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Gebod van je Bevrijder 
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Zondag 12 november 2017  

Heidelbergse catechismus, Zondag 34b 
Vraag 94: Wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord: Dat ik, zo lief mij de zaligheid van mijn ziel is, alle 
afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, superstitie oftewel bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schep-
selen mijd en ontvlucht, en de enige, ware God op de rechte wijze leer kennen, alleen op Hem vertrouw, mij in 
alle ootmoed en geduld aan Hem alleen onderwerp, van Hem alleen alle goeds verwacht en Hem met mijn ge-
hele hart liefheb, vrees en eer. En wel zo dat ik eerder alle schepselen prijsgeef en loslaat dan dat ik in het min-
ste of geringste zijn wil overtreed. 
Vraag 95: Wat is afgoderij? Antwoord: Afgoderij is in plaats van de enige ware God die zich in zijn Woord geo-
penbaard heeft, of naast Hem iets anders bedenken of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. 

Vragen voor gesprek: 

- Heeft de uitleg in deze preek uw / jouw 
beeld van de wet veranderd? Zo ja op welk 
punt? 
- Voor welke afgoden bent u / ben jij vat-
baar? 
- Wat heb je geleerd over strijden tegen 
afgoden? Kun je daar iets mee? 
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- Maken geboden het leven moeilijk en de mensen bang?  
- Dat is niet in lijn met de bijzondere aanhef van de wet in Ex. 20:1 en de     

context (Ex. 19:1-8) waarin God deze geboden gaf.  
- De genadige bevrijding uit Egypte gaat voorop. De geboden komen daarna 

om bij deze Bevrijder te blijven en Zijn weg te gaan.  (Herkenbaar voor 
gelovigen: Hij was de eerste!)  

- Het Oude Testament vertelt wel eerlijk hoe Israël faalt en zo ziet de wet uit 
naar de vervulling door Christus. Hij volbracht de geboden voor ons.  

- Voor gelovigen klinken ze niet als eis, maar als weg om uit dankbaarheid te gaan met God.  
- Opvallende keus van de catechismus: de wet wordt uitgelegd in het stuk van de dankbaarheid. Heeft ook met   

discipelschap te maken en verlangen dichtbij om God te leven.  
- Vanuit de aanhef klinkt het eerste gebod: Laat Mij dan ook het één al voor je Zijn en dien geen andere goden.   
- Ten tijde van het Oude testament hoorde bij elk gebied en bij allerlei aspecten van het leven bepaalde goden. Die 

bestaan niet echt, maar de duivel kan er goed mee werken als mensen gelukkig proberen te worden zonder de 
HEERE.  

- Het paranormale krijgt in de catechismus veel aandacht.  
- Maar nu vooral belangrijk: moderne afgoden. Dingen die voor ons ‘god’ worden omdat we er op vertrouwen, er 

niet zonder kunnen, belangrijke keuzes erdoor laten bepalen. Wij zetten dingen op de troon van ons leven. En 
moeten er vervolgens voor buigen en aan offeren. Terwijl God juist bevrijdt. 

-  Zoiets komt dan in plaats van God of naast God. Maar je kunt niet twee heren echt dienen. (Mat. 6:24) 
        - De goede volgorde om te strijden tegen afgoden: niet alleen focussen op wat je moet gaan mijden en                   
ontvluchten, maar juist ruimte maken voor het goede: de ontmoeting met een genadig God.  Bidden om Zijn Geest en 
schuilen bij Hem.   

Tijd voor een ‘goden-check’?  
- Neem je agenda voor je en kijk naar de komende week. Waar 
gaat al je tijd naar toe? Aan wie zijn al je inspanningen gewijd? 
Het koninkrijk van God of alleen koninkrijken van andere go-
den?  
- Neem de afschriften van je bankrekening in gedachten. Waar 
gaat je geld naartoe? Sponsor je alleen jezelf of ook anderen? 
Heeft de manier waarop je met geld omgaat ook te maken met 
toewijding aan God? Of ga je voor zekerheid naast  Hem?   
- Neem je zorgenverzameling in gedachten. Waar ben je nogal 
eens bezorgd over? Geef je die dingen zoveel aandacht die 
mensen gewoonlijk alleen aan goden geven?  
 

Overgenomen uit: Arjan Markus, Heel het leven, Zoetermeer 2012 


