Schriftlezing: Deut. 6:1-15 en 1 Kor. 8:1-6,
Tekst: Deut. 5:7 Thema: God alleen: HC34b [v&a 94
en 95] Zingen: Ps. 135:2,3 en 9, Ps. 115:2, Ps.
81:9,10 en 11, Ps. 100:2 en 4, Ps. 95:2

Pas wanneer we God kennen en liefhebben zijn we
aanspreekbaar op dat andere: ‘mijden en vluchten.’
Het is onmogelijk om van twee walletjes te eten of
op twee gedachten te hinken.

Hoofdpunten van de preek
Elk gebod laat zich lezen als een belofte met
verrassend veel evangelie. De HEERE geeft alles
om Zijn volk bij de vrijheid te bewaren!

Namaakgoden ontlenen hun bestaan aan de mens.
Ze worden geïnspireerd door Satan die niets liever
wil dan onze ondergang. Daarom is voorkomen en
vluchten de aangewezen weg. Wie blijft, proeft en
geniet kleeft als een vlieg in Satans web.

1 Belofte
God stelt om te beginnen dat voor Zijn volk andere
goden voor (er) niet zijn. Ze bestaan niet, ze stellen
niets voor. Iets wat Paulus later herhaalt (1 Kor. 8:4).
Daarmee ontkracht en ontmaskert de HEERE
andere goden als namaakgoden. Ze zijn door
mensen gemaakt als blinde reactie op het bestaan
van God dat zich overal doet gelden (Rom. 1:18-25).
Net zoals Israël leven we in een wereld die
doordrenkt is van namaakgoden. Het gebod heeft
geweldige kracht en zekerheid. Ik ben de HEERE uw
God - voor jullie zijn er geen andere goden.’
2 Gebod [v&a 94]
Omdat God de enige is wil Hij ons ook helemaal
‘hebben.’ De HC gebruikt wel 7 uitdrukkingen om die
relatie te duiden (van kennen tot en met eren). Het is
bijbels om de relatie voorop te laten gaan.
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3 Verduidelijking [v&a 95]
De HEERE ontmaskert de namaakgoden. Ze ‘zijn’
niet. Toch doen ze zich dankzij de mens en de boze
gelden.
Het is voor ons belangrijk om ook nu onze afgoden
te ontdekken: wie of wat dringt God bij ons van Zijn
plaats? Wat vult onze (dag)dromen en voedt onze
nachtmerries?
Een voorbeeld: de god ‘Geluk’ met diens wet ‘je
moet gelukkig zijn.’ Onze samenleving – wij! – doet
er alles aan om dat te realiseren en alles wat geluk
in de weg staat te laten verdwijnen. Een moderne
Baäl die steeds grotere offers vraagt om ons
uiteindelijk ongelukkig te laten vallen.
Zoek het geluk in God. Die God is onze zaligheid.
We kennen Hem door Jezus Christus.

