
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Andere goden…? De HEER wil de 

enige zijn voor zijn volk. Voor 

andere goden mag geen plaats zijn, 

zegt Hij. Maar zijn zogenaamde 

andere goden dan zo gevaarlijk? 

Wij hebben geen afgodsbeelden die we 

vereren zoals je dat in de Bijbel leest. Wij 

aanbidden ook bijv. de zon niet als god 

van de vruchtbaarheid. Toch zijn er allerlei 

krachten en processen die zoveel invloed 

op ons hebben dat we ons dáár 

afhankelijk van zouden kunnen maken. 

Daar zijn ook wij vatbaar voor. 

 

De HEER is de enige God 

‘Wij weten dat er in de hele wereld niet 

één afgod echt bestaat en dat er maar één 

God is’, schrijft Paulus in 1 Korintiërs 8. 

Hij schrijft vervolgens wel dat er wel 

‘zogenaamde goden’ zijn. 

Er zijn inderdaad veel machten die god 

worden genoemd. Of als God worden 

behandeld. Tegen onszelf en alle 

stemmen om ons heen mogen wij met 

Israël Gods woorden tot de onze maken: 

‘Luister, Israël: de Heer onze God, de HEER 

is één/de enige’, Dt. 6,4. 

 

De enige God die bevrijdt 

Wie ís de HEER dan? Er is maar één God. 

Maar hoe kun je Hem (her)kennen? 

Hij is de God die bevrijdt. Uit de slavernij 

van Egypte. Door Jezus zijn Zoon uit de 

slavernij zelfs van zonde, duivel en dood! 

Dat God zo bevrijder is, maakt het op 

voorhand al terecht dat Hij zijn volk 

verbiedt er een ander op na te houden. 

Maar dat Hij zijn volk dat verbiedt is ook 

zorgende liefde voor het volk dat Hij heeft 

bevrijd. Wie zijn bevrijder verlaat, komt 

vroeg of laat opnieuw in slavernij!  
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Vraag 94 Wat gebiedt God in het eerste gebod? 

Ten eerste dat ik, als mijn heil mij lief is, alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, 

aanroeping van de heiligen of van andere schepselen vermijd en ontvlucht. 

Ten tweede dat ik de enige ware God naar waarheid erken, Hem alleen vertrouw, met alle 

ootmoed en geduld mij aan Hem alleen onderwerp, al het goede van Hem alleen verwacht, 

Hem met heel mijn hart liefheb, vrees en eer, en wel zo, dat ik eerder alle schepselen 

prijsgeef, dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil zou doen. 

 

Vraag 95 Wat is afgoderij? 

Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die Zich in zijn Woord geopenbaard heeft, 
of naast Hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt. 

Andere goden? 

Al is er maar één God!, er zijn wel allerlei 

machten en processen die zich als goden 

voordoen. En wij geven aan allerlei 

machten en processen in ons leven al te 

gemakkelijk de plaats die alleen God de 

HEER toekomt. 

Jesaja 46,1-7 

De goden die in Babel werden vereerd 

waren afgoden. Maar men had zichzelf 

‘wijs’gemaakt dat waar ze belangrijk 

waren voor geluk, voorspoed. Daarom 

hadden ze zich er afhankelijk van 

gemaakt. De HEER laat zien wat dat je 

brengt: het kost je alles en levert je 

uiteindelijk niets op. Deze goden vragen 

veel en maken je afhankelijk. Intussen 

kunnen ze op momenten dat je echt hulp 

nodig hebt, niets voor je doen. En jij gaat 

er op den duur aan kapot. 

Er is maar één God die bevrijdt!  

 

Jouw andere goden? 

Hoe komt het toch dat die andere goden 

toch zoveel indruk op ons maken? En 

zoveel invloed hebben? 

Wie vereer jij? Ds. Arjan Markus schrijft in 

het boekje ‘Heel het leven. 10 regels voor 

discipelschap’ over het doen van een 

goden-check. Check aan de hand van je 

agenda, de afschriften van je 

bankrekening en je zorgenverzameling 

waar je tijd, geld, aandacht naartoe gaat! 

Waar is de Heer in al die dingen? De 

check is uit te breiden: Wie of wat kun je 

minder goed missen dan  de HEER, die je 

bevrijder is? 

 

U alleen behoor ik toe! 

De Tien Woorden zijn de woorden van 

het verbond. Van de HEER die in liefde 

zijn volk bevrijdde. Maar ook het verbond 

van dat volk dat door Gods genade, door 

het werk van de Heilige Geest, die 

woorden mag leren beantwoorden met 

(vernieuwde) toewijding. Dat is iets voor 

iedere dag. Goed om daar een vast ritme 

voor te zoeken. Om zo werkelijk ons door 

de Bevrijder te laten verzorgen en leiden. 

Hij is de enige: de HEER, die Israël 

bevrijdde en door Jezus zijn Zoon deze 

wereld verlossing bracht! 

Lees de Bijbel: Deuteronomium 5,6-7; Deuteronomium 6,4-5; 30,11-20; Jozua 24,14-24; Psalm 
115; Spreuken 19,21; Jesaja 40,12-31; Jesaja 46,1-7; Jeremia 2,4-13; Jeremia 10,1-16; 
Matteüs 6,19-34; Johannes 8,12; 1 Korintiërs 8,4-6. 
Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 1 en 8. 

 

 

10 woorden voor het leven (2) -  

U alleen, U behoor ik toe! 

http://www.cgkleiden.nl/

