Hervormde gemeente
Waardenburg—Neerijnen
SLOTAKKOORD
Dit blad is bedoeld als het slotakkoord van de dienst. Het geeft een korte samenvatting van datgene wat aan bod is gekomen in de themadienst en door middel van enkele vragen blijft het thema hopelijk nog even wat langer nazingen in ons hoofd.
Themadienst: ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken’
Hoewel het tweede gebod zeker een eigen inhoud heeft, hangt het toch ook nauw samen met het
eerste gebod. Kort samengevat zou je dit tweede gebod het ‘beeldverbod’ kunnen noemen. Voortbordurend op het eerste gebod wordt het volk Israël verboden om andere goden naast de Heere
te maken en te vereren. Daarnaast wordt het hen ook verboden om een afbeelding van de Heere
Zelf te maken.
Naijverig God De Heere is een jaloers God. Hij is de enige die het recht heeft om jaloers te
zijn. Wij zijn immers van Hem. Hij is een verbond aangegaan van liefde en trouw. Hij belooft zijn
onvoorwaardelijke liefde (tot in het duizendste geslacht) en vraagt wederkerig ook onze liefde en
toewijding. Ook deze jaloezie is dus een teken van zijn liefde: Hij wil zijn volk helemaal en alleen
voor Zichzelf. Hij heeft daar als Schepper en Koning recht op en Hij weet dat dit het beste is voor
Zijn mensen.
Die de misdaad van de Vaderen bezoekt aan de kinderen. Hiermee wordt niet bedoeld dat
kinderen door God gestraft worden voor iets dat hun vaders en moeders misdaan hebben. Het is
geen chantage in de zin van: als jullie Mij niet dienen zal Ik je kinderen wat aandoen (Zie Deuteronomium 24:16). De strekking van deze zin is dat je als mens je er van bewust moet zijn dat
de keuzes die je maakt ook gevolgen zullen hebben voor volgende generaties. De kans is groot
dat kinderen de Heere ook niet zullen dienen als hun ouders het af laten weten. En de volgende
generatie zal dan, als God het niet verhoedt, helemaal van God los raken. Zo zullen dus kinderen
en volgende generaties, omdat ze de Heere niet dienen, delen in de straf van God over hun eigen
zonden.
Strekking van het tweede gebod. In de eerste plaats wordt nog eens benadrukt om niets van
wat in principe goed is in de schepping, tot een god te maken. Zie hiervoor de preek van vorige
keer. In de tweede plaats is het tweede gebod voor ons een aansporing om de beelden die wij van
God hebben, steeds opnieuw door de Bijbel te laten corrigeren en ijken. Wij zijn een ‘fabriek van
afgodsbeelden’ en hebben de neiging om de Heere te vervormen naar onze behoeften, wensen en
mogelijkheden. Laat de Heere Zelf door Zijn Woord (Johannes 1:18) steeds weer aan het Woord
komen. Laat Hem Zichzelf aan ons bekend maken en stel je niet tevreden met een verkeerd of
eenzijdig beeld van Hem. Probeer God niet te vormen naar je eigen wensen en beeld, maar laat
jezelf door God vormen naar Zijn beeld, de Heere Jezus Christus.
Enkele Schriftgedeelten
Exodus 20:2, Deuteronomium 4:1-20, Numeri 21:4-9, 2 Koningen 18:1-6, Heid.Cat. zon. 35
Om over door te praten
•
•

Bespreek met elkaar de belangrijkste afgodsbeelden die je in onze samenleving tegen
kunt komen.
Bespreek hoe wij in de kerk het gevaar lopen om het tweede gebod te overtreden.

Gebed
Wij danken U dat Uw hartstocht en liefde voor mensen merkbaar de Tien Geboden doortintelen.
Maakt U Zichzelf steeds weer en steeds meer aan ons bekend door Jezus Christus de Heere.
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