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Als geen ander

Een afgod kan je niets geven. Psalm 135 zet het beeldend neer, vanaf vers 15. Je gaat kapot aan de afgoden:
wat je vereert, wordt je ondergang. In vers 18 staat het,
heel scherp: je wordt net zo ‘niets’ als de afgoden die je
dient.
Het gaat dus wel ergens om. Als je je geluk niet bij
God zoekt, zul je het niet vinden. Waarom komen veel
christenen daar pas achter op het moment dat hun leven
in de crisis komt, soms zelfs pas op het sterfbed? Laten
we God bidden of Hij ons de ogen wil openen voor de
afgoden in ons leven.
4

Schriftlezing | Psalm 135

‘Vereer naast mij geen andere goden’ (Exodus 20, 3).
Het eerste van de tien geboden zet de toon: wie is de belangrijkste voor je? Voor wie of wat leef je?
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God wil dat je alleen Hem dient. Hij is het waard, want
Hij is de God die verlost uit de macht van de zonde en
de dood. Aan het eerste gebod gaat een bevrijding vooraf: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de
slavernij, heeft bevrijd’ (Exodus 20, 2).
De Bijbel verhaalt ervan. De dichter van Psalm 135
plaatst God boven alle andere machten: ‘Onze Heer
overtreft alle goden’ (vers 5). Hij legt dat uit door te
vertellen wie God is. Het loopt uit op vers 14: ‘De HEER
(…) ontfermt zich over zijn dienaren.’
Wij kunnen daar de naam van Jezus bij noemen. Hij,
Gods zoon, is naar de aarde gekomen om ons los te maken van het kwaad. Hij stierf ervoor aan het kruis, waar
Hij de macht van de dood brak. Hij stond op uit het graf
en deelt ons het leven uit, een leven in vrijheid.
Als je deze God kent, ga je toch niet naar een ander?
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Toch doen we dat vaak wel. Waarom eigenlijk?
Het antwoord is te vinden in ons hart. We willen ons
ten diepste niet binden aan God, maar ruimte houden
voor andere goden. Het combineren zit ons in het bloed:
naast God vertrouwen we op iets anders.
We zoeken zekerheid in ons gezin, ons werk, ons uiterlijk, onze persoonlijke ontwikkeling, de erkenning
door anderen, de medische wetenschap, onze leerstellige zuiverheid en noem maar op. Alles wat ons leven zin
en waarde moet geven buiten God om is een afgod.
Je komt je afgoden op het spoor door jezelf enkele
vragen te stellen: wat is mijn grootste angst? Wat is
mijn grootste droom? Waar geef ik het meeste geld aan
uit (vergelijk Lucas 12, 34)? Kort gezegd: wie of wat is
het belangrijkste voor je?
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Een afgod doet niet anders dan je weer terugbrengen in
de slavernij. Je raakt letterlijk geboeid door de spiegel,
de waardering door andere mensen, je baas of collega’s.
Want zoals God al je toewijding vraagt, zo doen afgoden dat ook. Het verschil is dat God je bevrijder is, terwijl afgoden niets zijn.

De enige manier om met de afgoden te breken is terug
te keren naar de ware God. Hij is de enige die ons hart
en leven werkelijk kan vervullen.
Het gaat erom je toewijding op God te richten. De
Heidelbergse Catechismus gebruikt daarvoor zeven
werkwoorden: ‘Dat ik de enige ware God naar waarheid
leer kennen, 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’ (zondag 34). Alleen zó kom je los uit de
boeien, zó word je gelukkig, zó heb je een toekomst!
Je gaat God, je bevrijder, aanbidden. Je gaat hem, met
de dichter van Psalm 135, loven en prijzen: ‘Loof de
HEER, want hij is goed, / bezing zijn naam, zo lieflijk
van klank’ (vers 3). Ja, alle lof aan de enige ware God!
Slot
Het eerste gebod zet de toon: wie dien je eigenlijk?
Maak vandaag nog de belangrijkste keuze die er in dit
leven te maken is!

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 leer kennen, 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.
Heidelbergse Catechismus, zondag 34

OM OVER NA TE DENKEN:

1 Ervaar jij dat je bevrijd bent van de slavernij? Ken

je God als de bevrijder?
2 Wij kunnen goed combineren: we dienen God én

… Met wie of wat combineer jij? Heb jij al ontdekt
welke afgod(en) je vereert?
3 Als je niet of nauwelijks toekomt aan het loven en

prijzen van God, is Hij niet de belangrijkste voor
je. Ben je het met deze stelling eens?

