Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 34 (2)
Elburg, 27 mei 2018
Schriftlezingen: Jozua 24:13-24 en 1 Korinthe 10:14-22
Zondag 34
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, 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 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.

[1 Joh.5:21; 1 Kor.6:10; 10:7,10,14; Lev.19:31; Deut.18:9,10; Mat.4:10; 10:28; Openb.19:10; 22:8,9;
Joh.17:3; Jer.17:5, 7; 1 Petr.5:5; Hebr.10:36; Kol.1:11; Rom.5:3,4; Fil.2:14; Ps.111:10; 104:27; Jes.45:7;
Jak.1:17; Deut.6:2,5; 10:20; Matth.5:29; 10:37; 22:37; Spr.1:7; 9:10; Hand.5:29]

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 waar de mens zijn
vertrouwen stelt.
[Ef.5:5; 1 Kron.16:26; Fil.3:19; Gal.4:8; Ef.2:12; 1 Joh.2:23; 2 Joh:9; Joh.5:23]

Kernpunten bij de preek
 Het eerste gebod lijkt een makkie: we geloven toch in God en hebben toch
geen andere goden?
 Het eerste gebod vloeit voort uit de aanhef: zou je de God Die je verlost,
verlaten en van een andere god meer redding verwachten dan van Hem?
 Waar God niet is in ons leven, daar zijn altijd andere goden – er is geen
vacuüm!
 Afgoden hebben gezamenlijke kenmerken:
o Ze verleiden ons door een appèl te doen op diepgewortelde menselijke
verlangens. Ze zijn verschrikkelijk aantrekkelijk.
o Ze leiden ons terug naar Egypte, slavernij, duisternis, vernieling!
o Ze vallen een keer om, en wij met hen: desillusie!
o Niet één van de afgoden brengt in mensen de vrucht voort die de
Heilige Geest voortbrengt (Gal.5: liefde, vrede, zachtmoedigheid etc.).
Ze maken de mens nog ikgerichter dan hij al is.
 Jezus is de Enige Die het 1e gebod volmaakt heeft gehouden. In Zijn bloed is
verzoening voor onze afgoderij. Hij leert ons door Zijn Geest Zijn Vader te
eren, lief te hebben en te gehoorzamen. Daarin is werkelijke vrijheid en het
eeuwige leven.
Om verder over na te denken (en op te reageren: ajmensink@hervormdelburg.nl)
1. Klopt het dat als je God niet dient, er altijd andere goden in je leven zijn? Waarom
wel/niet? Wat zie jij om je heen, of in je eigen leven?
2. Hoe moeilijk vind jij het om God voor 100% lief te hebben, te eren, te vertrouwen,
te gehoorzamen en je aan Hem te onderwerpen? Waar heeft dat bij jou mee te
maken, en hoe ga je met deze geloofsstrijd om?
3. Leestip: Tim Keller, Namaakgoden. De lege beloften van geld, seks en macht, en de
enige werkelijke hoop. Franeker 2010

