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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 op de rechte wijze 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. 

  
 

  

 

Wat dit gebod verbiedt 

• Het eerste gebod verbiedt ons om God te ‘delen’ met iets of iemand anders. Waar dat gebeurt en 

afgoden gediend worden is sprake van geestelijk overspel (zie bijv. 2 Kron. 21: 11).  

• Het eerste gebod staat voorop vanwege het belang geen andere goden te hebben dan de HEERE 

alleen. Het is primus inter pares (eerste onder zijn gelijken) omdat het de kern raakt: wie vertrouw je? 

Is de HEERE je God – of iets anders? 

• Het eerste gebod gaat over exclusieve loyaliteit. De HEERE mag dit vragen omdat Hij de enige God is 

én omdat Hij een verbond heeft met Zijn volk.  

o  ‘Hoor, Israel, de HEERE onze God, de HEERE is een enig HEERE’ (Deut. 6: 4). ‘Ik ben de HEERE, 

en niemand anders, buiten Mij is er geen God’ (Jes. 45: 4). 

• De reden dat het eerste gebod toch over ‘andere goden’ spreekt is de werkelijkheid waarin Israël 

leefde: een wereld vol goden (polytheïsme).  

o …iets waar in het Oude Testament volop mee gespot wordt (Jes. 44; Ps. 115) 

• Hoewel Israël beter wist, is het al te vaak in de valkuil van afgoderij gestapt. 

• De HEERE duldt dat niet… Hij wil dat we Hem alleen vertrouwen. 

o Afgoderij is je vertrouwen stellen op iets of iemand ‘in plaats van’ of ‘naast’ God (antw. 95). 

o Daarom kan afgoderij vrijwel met van alles plaatsvinden. De HC noemt als voorbeelden: 

▪ Het dienen van andere goden (andere godsdiensten) 

▪ Tovenarij en waarzeggerij (occultisme, magie) 

▪ Bijgeloof (‘vreemde’ gewoonten, geloof in complottheorieën) 

▪ Aanroeping van heiligen (heiligenverering Rooms-Katholieke kerk) 

▪ …en andere schepselen (vertrouwen op mensen, medici, wetenschappers etc.) 

o Kortom: afgoderij kan op allerlei manieren, want het menselijke hart is een ‘fabriek van 

afgoden’ (Calvijn). 

• Hoe komt het dat we zo vatbaar zijn voor afgoderij?  



o We zijn geschapen als religieuze mensen: we moeten iets hebben om te vereren, om op te 

bouwen en te vertrouwen. 

o Door de zonde eren en vertrouwen we God niet meer, maar zoeken we ons heil elders.  

o Er is sprake van een onbevattelijk ‘vervangingsproces’: in plaats van God vereren we beelden 

van mensen en dieren, in plaats van de Schepper het schepsel/geschapene (Rom 1: 23, 25). 

o Afgoderij is dus een poging de levende God weg te moffelen, uit te schakelen en Hem te 

vervangen door iets anders, zodat je de liefde van je hart niet aan de Heere geeft, maar aan 

die afgod, dat je je vertrouwen niet meer stelt op de Heere, maar op die afgod. 

o Maar God is jaloers op Zijn eer!  

▪  ‘Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam, Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin 

Mijn lof aan de afgodsbeelden’ (Jes. 42: 8). 

o Daarom wil God dat we de afgoden ‘vermijden en ontvluchten’. 

▪ Dat is vaak een grote strijd.  

▪ Twee zaken die van groot belang zijn in de strijd tegen afgoden: 

• Inzien dat afgoden altijd liegen. Ze beloven veel, maar geven meestal niet 

wat ze beloven – en zeker niet wat je nodig hebt.  

• Inzien dat alleen God je echt geven kan wat je nodig hebt.  

Wat dit gebod gebiedt 

• Het eerste gebod gebiedt ons dat we in de HEERE geloven, Hem betrouwen en liefhebben: 

o ‘De Heere uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen’ (Matth. 4: 10).  

o ‘Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 

geheel uw verstand’ (Matth. 22: 37)  

o ‘En dit is Zijn gebod: dat we geloven in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus’ (1 Joh. 4: 23). 

• Eigenlijk is dit gebod niets anders dan één grote oproep om op de HEERE te bouwen en Hem te 

vertrouwen.  

o ‘Dit gebod (…) vraagt het hele hart van de mens en alle vertrouwen op God alleen en op 

niemand anders’ (Luther). 

• Het eerste gebod is ook een belofte: de belofte dat God ons wil voorzien van wat we werkelijk nodig 

hebben; daarom wordt het voorafgegaan door: ‘Ik ben de HEERE uw God…’.  

• En daarom dient een christen niet alleen de afgoden te vermijden en te ontvluchten, maar gaat het er 

vooral om dat ‘…ik de enige ware God op de rechte wijze erken, Hem alleen vertrouw, mij in alle 

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

mijn gehele hart liefheb, vrees en eer, zodat ik eerder alle schepselen prijsgeef dan dat ik het minste of 

geringste tegen Zijn wil doe’. 

• Het eerste gebod is één grote oproep: Geef de HEERE de eerste plaats in je leven!  

o Dat is niet eenvoudig; zonder genade vertrouwen we altijd op iets anders dan de Heere… 

o ….wat ik kan zien en zichtbaar is, voelt veel veiliger dan het vertrouwen op de levende God… 

o Echter, de HEERE belooft: Ken Mij in al je wegen en Ik zal je paden rechtmaken.  

o Wie dat doet, éért de Heere – en zal er niet beschaamd mee uitkomen.  

o Wij mogen álles van Hem verwachten. Om Jezus’ wil. 


