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ZONDAG 34  
Vraag 92: Hoe luidt de Wet des Heeren? 
Antwoord: God sprak al deze woorden, Ex. 20 [:1vv.], Deut. 5 [:6vv.]: Ik ben de Heere, uw God, Die u uit Egypte, uit 
het diensthuis, geleid heb. Nu volgen de 10 geboden. 
Vraag 93: Hoe worden deze Tien Geboden ingedeeld? 
Antwoord: In twee tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God moeten gedragen; de tweede, wat wij 
onze naaste verschuldigd zijn.  
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 schepselen 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 gehele hart liefheb, vrees en eer. En wel zo dat ik eerder alle 
schepselen prijsgeef en loslaat dan dat ik in het minste 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 geopenbaard heeft, of naast Hem iets 
anders bedenken of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt.  
  

De enige ware God en de afgoden 
1. wat zijn afgoden? 
2. hoe ga ik er mee om? 
  
1. wat zijn afgoden? 
Afgoden: de bijbel wijst ons er uitdrukkelijk op. Iedere tijd heeft haar eigen afgoden. Bij 
afgoden moeten we niet alleen denken aan beeldjes van hout of steen. 
1. De kracht van de mens kan zijn god zijn (Hab. 1:11) 
2. Tegen goud kun je zeggen: jij bent mijn vertrouwen (Job 31:24) 
3. Het geld kan Mammon heten (Mt. 6:24) 
4. Hebzucht wordt afgoderij genoemd (Kol. 3:6) 
5. Er zijn mensen die van de buik hun god maken (Fil. 3:6) 
Ons hart is een fabriek van afgoden (Calvijn). Vgl. Ez. 14:3! 
Afgoden van deze tijd: bijvoorbeeld geld, werk, je lichaam, schoonheid. De duivel is de 
aap van God. Hij maakt God na door zaken te vergoddelijken en ze tot het centrum van 
ons denken en leven te maken. Wat is een afgod? 'Alles wat belangrijker voor je is dan 
God, alles wat je hart en verbeelding meer in beslag neemt dan God, alles wat je zoekt 
om ervan te ontvangen wat alleen God kan geven' (Tim Keller). 
Het dienen van God geeft ware vrijheid. Het dienen van afgoden is niet dan slavernij. 
Bovendien gebruikt de bijbel het beeld van ontrouw en overspel, als zij spreekt over het 
dienen van afgoden. De achtergrond van dat beeld is de overtuiging dat God Degene is 
Die onze 'Eigenaar' en 'Bezitter' is. We zijn met Hem 'getrouwd'. In de doop sprak God 
reeds: Ik ben de HEERE, uw God. 
Wie verslaafd is aan afgoden is er niet met goede voornemens, of een besluit vanaf 
morgen niet meer te leven voor je werk of je niet meer in de ban te laten nemen door 
schoonheid of geld. Wie probeert afgoden uit te roeien is bezig met onkruid wieden. 
Dat is er zo weer. Er moeten bloemen voor in de plaats komen! De HC zegt daarom niet 
alleen in  antw. 94: dat ik alle afgoderij vermijden en ontvluchten zal. Maar ook: en de 
enige ware God recht lere kennen…. 
  
2. hoe ga ik er mee om? 
God ontdekt door Zijn wet aan de leegheid van de afgoden. Ze zijn nietszeggend, holle 
vormen, zeepbellen die kapot spatten. 
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Toch hebben ze een ongekende aantrekkingskracht. In de voortdurende prikkels die de 
afgoden geven om ons hart in beslag te nemen, is radicaliteit geboden. (vgl. Joz. 
24/Deut. 30) 
Hoe moet je er achter komen welke afgoden jij hebt, en die je kwijt moet wil je bevrijd 
kunnen leven en in de troost van zondag 1 kunnen sterven? 

1. Kijk naar je verbeeldingsleven.  
2. Kijk naar je geldbesteding.  
3. Waar leef je werkelijk voor?  
4. Kijk naar je emoties.  

Volgens C. S. Lewis lijken wij op een kind dat in een achterbuurt zandtaartjes maakt en 
ondertussen niet beseft wat wordt aangeboden: een vakantie aan het strand.  
Hoor de roepstem van de HEERE: al hebt u met vele boeleerders geboeleerd, keer 
nochtans weder tot Mij. Misschien schaam je onder de preek. Zie dan nog eens naar 
het opschrift van de wet: Ik ben de HEERE, Uw God. Daar klinkt liefde in door. De liefde 
die zijn hoogtepunt vindt in de offerdood van Christus. Waar Christus de wet vervult. 
Vanuit Hem is de wet niet zwaar meer. Hij heeft het volbracht. Zo wordt het mijn 
hartelijk verlangen Zijn geboden te bewaren. Afgoden geven betrekkelijke blijdschap; 
Bij de HEERE is verzadiging van vreugde (Ps. 16). 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Stelling:  'Er zijn meer afgoden dan realiteiten in de wereld' (Nietzsche). 
Eens/oneens? 
2. De wet van God is een radar: ze ontdekt me aan mijn falen, ze corrigeert en stuurt 
mij. Ervaar je dat ook zo in je leven? 
3. Kun je begrijpen dat er psalmen zijn die hoog opgeven van de wet van God? Bijv. 
'Hoe lief heb ik Uw wet…' 
4. Na het horen van deze preek: op welk punt vraagt de Heere van jou concrete  
bekering?  
  
Leestip: Tim Keller, Namaakgoden (Franeker 2010) 
  
Voor de kinderen: 
De Heere vraagt van ons dat we alleen op Hem zullen vertrouwen. Doe jij dat ook, of 
vertrouw je ook wel ergens anders op? Op wat dan?  

 


