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Eksodus 20: 1 – 11     17 Maart 2019 
 
Tema:  Die Here, ons enigste God! 
 
 
1. Ons almal weet goeie, belowende verhoudings loop soms skielik onverwags 
skeef. Swak kommunikasie, veral misverstande wat nie betyds oogeklaar word 
nie, is van die grootste oorsake vir verhoudings wat skeef loop.  Om te verseker 
dat ons verhouding met die Here nie skeef loop nie, gee God vir ons die Bybel. 
Daarin kommunikeer Hy met ons oor wat vir Hom belangrik is. Ek dink dit is een 
van die redes waarom die Here vir Israel destyds en vir ons vandag die 10 
gebooie gee.  Hy wil seker maak daar is geen misverstand betreffende ons 
verhouding met Hom nie. 
 
In die eerste 4 Gebooie praat die Here met Israel en met ons, sy kinders, oor hoe 
ons Hom moet sien. Oor wie Hy graag in ons lewe wil wees. Kom ons kyk na wat 
Hy sê: 
 
 
Die eerste gebod lui: “Jy mag naas my geen ander gode hê nie”   
 
In ‘n tyd waarin feitlik alle ander volke verskeie gode gedien het, kom die Here en 
sê dat dit vir Hom belangrik is dat sy volk net vir Hom sal dien. Net Hy is God. By 
Jahwe, die God van Israel moet ons kies: Ons dien of die ander gode of net vir 
Hom. 
 
Dit was belangrik dat Israel dit moes hoor. Ons weet dat hulle heel dikwels ook 
offers aan die Baäls (die vrugbaarheidsgode van die heidene) gebring het. Hulle 
het dit gedoen terwyl hulle die Here gedien het. Dit was nie dat hulle nie die Here 
vertrou het nie… hulle het net (ongelukkig) deur hulle kontak met die 
heidennasies ook van al die ander gode gehoor en hulle het gereken as hulle 
ook aan die Baäls offer, hulle so half ‘n ekstra versekering het… net ingeval die 
Here nie hoor of help nie. In Israel se geskiedenis was daar nooit, wat hulle 
betref, ‘n tyd toe hulle afgodsdiens beteken het dat hulle opgehou het om Jahwe 
ook te dien nie. (Coenie Burger) Hulle het net nie die Here alleen gedien nie.  
 
En ons?  
 
Ons mis dikwels die erns van die waarskuwing omdat ons meen dat die diens 
aan ander gode noodwendig saamhang met ‘n openlike, doelbewuste verwerping 
of afswering van die Here. Dit is egter nie so nie. Ons kan terwyl ons die Here 
dien, skuldig wees aan die eerste gebod. 
 
Die meeste Christene vandag sal nie dink dat hulle die eerste gebod oortree nie. 
God is immers hulle God en niemand anders nie. Maar dit kan maklik gebeur dat 
‘n mens oor ‘n kwessie van jare baie subtiel verstellings aan God gemaak het 
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sodat Hy nie meer in ons gedagtes is wie die Bybel sê Hy is nie. Soos Israel 
sweer ons nie die Here af nie… maar ons doen heel dikwels soos hulle. Ons 
afgode verskil net. Ons dien nie vir Baäl, Dagon, Astarte en vele ander nie. (Voor 
hierdie gode het Israel gedans, neergebuig, tot hulle gebid en aan hulle offers 
gebring.)  Nee, ons afgode verskil van dié van Israel en hoe ons hulle aanbid 
verskil ook van die manier wat Israel dit gedoen het. 
 
So, hoe lyk ons afgode: Richard Foster, in een van sy boeke beweer die afgode 
vandag, wat ook Christene pootjie, is “sex, money and power” Rondom hierdie 
dinge draai die hele wêreld en ongelukkig ook baie Christene se bestaan. Foster 
sê ons is vasgevang in die web van dié driegodedom. Foster se boek is al ‘n 
klompie jare oud, maar ek dink nie die samelewing het baie verander nie.  
 
Iemand anders skryf: ‘n Afgod is dit waarop jy jou hart so volledig sit dat dit jou 
lewe tot in die fynste detail beheers. Dit is ook in lyn met wat die HK Sondag 34 
sê. 
 
Wat is hierdie dinge wat ons lewe beheers? Ons het gehoor wat Richard Foster 
sê. Die ouens wat in ons dag daaroor skryf sê dit is natuurlik meer as net die drie 
dinge. Dit kan goeie goed wees wat jy verafgod, soos jou liggaam, jou familie, jou 
kinders/kleinkinders, jou man of vrou. Natuurlik kan dit ook dinge wees soos jou 
huis, jou motor, jou adres, jou statussimbool, jou beleggings… 
 
Dit kan selfs dinge wees soos jou blink ideale, jou bevordering, jou doktorstitel, 
jou kind se studies. Rudolf Bohren skryf hieroor: Daar is ‘n koningin van die 
hemel en die aarde, grusaam en tog mooi, ‘n godin van wie ons in die besonder 
by skole en universiteite offers bring. Hierdie godin van die akademiese hemel 
heet: Prestasie! 
 
Die groot probleem met alle afgode is dat dit jou vang en verknog maak, dit lyk 
nie aanvanklik so nie, maar op die ou end het dit jou gevang. Daar is net een 
God wat bevry. Hy is die enigste God…die God van die Bybel! 
 
 
Hoekom wil die Here nie hê dat ons ander mense en dinge naas Hom moet 
vertrou/liefhe nie?   
 
Hy gee self die antwoord:  Hy is ‘n jaloerse God! (OAV) of soos die nuwe 
vertaling dit stel:  “Hy eis onverdeelde trou aan Hom” (20:5)  
Dink vir ‘n oomblik aan ‘n liefdesverhouding.  Plaas jouself in daardie verhouding. 
Gestel jy is verlief op ‘n meisie/man. Jou vriend sê vir jou dat hy/sy jou ook baie 
lief het, maar hy/sy het openlik ook nog ‘n verhouding met iemand anders… Sal 
jy gelukkig wees daarmee? 
Net so, sê God sal Hy dit ook nie duld nie, want Hy is die Bruidegom en ek en jy 
is sy bruid.  Hoe kan Hy toelaat dat Sy bruid ontrou is? 
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Daarom mag ons nie ook op die Here vertrou nie, maar moet ons net op Hom 
alleen vertrou! 
 
Al hierdie gedagtes sluit natuurlik reeds aan by die 2e gebod: die een oor die 
maak van beelde. 
  
Baie van ons sal dink dat ons nie hieraan skuldig is nie. Maar, die 2e gebod 
beteken nie in die eerste plek, soos wat ek as kind gedink het, dat mens 
beeldjies van God maak wat jy neersit en dan aanbid jy die beeldjie nie – amper 
soos Israel in die woestyd met die goue kalf beeld. Of ons ry in Bali rond en ons 
sien al die beelde van hul gode en ons dink: So maak ek darem gelukkig nie. Ek 
het ’n idee dat die gemiddelde lidmaat glad nie aangespreek word deur die 
gedagte nie, omrede ons onsself net nie sien as iemand wat beelde van God 
maak nie. En tog is die oortreding van die gebod veel nader aan ons as wat ons 
besef. 
 
Die beelde waarvan hier gepraat word, verwys nie in die eerste plek na afgode 
nie (daarmee het die 1ste gebod gedeel), maar na afbeeldinge van die Here. Wat 
die Here hier van ons vra is dat ons nie in ons gedagtes ‘n beeld van Hom sal 
skep wat nie ooreenstem met wie Hy werklik is nie. Ons moet versigtig wees om 
nie oor God anders te dink en te praat as wat Hy hom in die Skrif aan ons 
openbaar nie.  
Ons doen dit baie subtiel en gebruik selfs Bybeltekse om Hom te maak soos ons 
Hom wil hê. Ons doen dit byvoorbeeld wanneer ons een of twee Bybeltekse kies 
waarvan ons hou en dan daarmee werk, sonder om na ander Bybelse uitsprake 
oor dieselfde saak te luister: deur tekste oor God se liefde aan te gryp, maar nie 
die tekste wil hoor wat oor sy geregtigheid en regverdigheid praat nie; deur 
tekste oor die Here se vergifnis aan te gryp…sodat ek kan voortgaan met my 
troetelsonde… maar nie die tekste wat handel oor sy heiligheid te lees nie. 
Met ander woorde: God moet inpas by my leefstyl, my politiek, my …wat ookal.  
Sulke mense, wat ook ek en jy kan wees, lees die Bybel om te kyk waar God my 
saak kan steun.  In plaas daarvan om die Bybel te lees om agter te kom wat Sy 
wil vir my is.   
 
Waarteen die tweede gebod waarsku, is dat ons nie ‘n “aangepaste weergawe” 
van die Here kan dien nie, maar Hom moet eer vir wie Hy werklik is en Hom 
moet dien op die manier wat Hy van ons vra. 
 
 
‘n Derde manier waarop ons ons verhouding met God kan verongeluk, is deur 
wat in Eksodus 20:7 genoem word die ”misbruik” van die Here se Naam. Toe ons 
jonger was het die meeste van ons gedink dat dit hier oor “vloek” gaan – soos 
om die Here se Naam as stopwoord of uitroepwoord te gebruik. In werklikheid is 
dit maar die puntjie van die ysberg. Daar is erger, gruweliker maniere waarop 
ons die Here se Naam kan misbruik. 
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Waaroor dit eintlik gaan is dat ons in ons verhouding met die Here nie sy Naam 
vir persoonlike gewin moet probeer aanwend nie. Dit kan maklik gebeur dat ‘n 
mens met God besig is, Hom oëskynlik eer en dien, maar nie ter wille van Hom 
nie, maar vir die voordeel wat dit vir my inhou. ‘n Goeie voorbeeld van ons as 
mense is dat ons so dikwels eers besluit en dan daarna God se seën oor ons 
pogings vra. Ons moet sulke speletjies laat staan. (Miskien moet ons bietjie by 
die huis gaan praat oor hoe ons die naam Christen vir persoonlike gewin kan 
misbruik.) 
 
Ek en jy hoef nie sy Naam oor ons lippe te neem om die gebod te oortree nie. 
Wanneer my handel en wandel as Christen nie strook met Jesus se voorbeeld 
nie, misbruik ek sy Naam. 
 
 
In die vierdie gebod – die een wat handel oor die onderhouding van die rusdag 
– word ons daaraan herinner dat die dinge waaroor ons nou net gepraat het – die 
eerste drie gebooie – nie vanself gebeur en reg loop nie. As ons nie daaraan 
aandag gee nie, as ons nie spesifiek daarvoor tyd inruim nie, kan ons nie verwag 
dat ons verhouding met die Here reg gaan wees nie. Die vierde gebod wil ons 
aanmoedig om gereeld stil te word – in onsself, saam met die gemeente, en voor 
die Here. Ons sal dit mooi verstaan as ons dit vergelyk met die liefde tussen en 
jongman en meisie. As jy iemand liefhet, wil jy graag tyd saam met daardie 
persoon deurbring. As jy vir die ander een sou sê: “Ek is lief vir jou, maar ek 
gaan nie veel by jou wees nie” sou hy of sy weet daar skort iets met jul 
verhouding. Net so geld dit ook vir ons verhouding met die Here. As ons nie kans 
sien om tyd met Hom deur te bring nie, kan die verhouding nie groei nie. 
 
Slot 
Waaroor gaan dit eintlik in die gebooie van God – ook in hierdie eerste 4? 
Hieroor: Ons leef in ‘n tyd waarin dit net so belangrik is as wat dit in Moses se tyd 
was, dat ons sal opstaan vir die God van die Bybel waarin ons Glo. Dit is ‘n tyd 
waarin ons keuse moet maak vir wie ons is en wie ons dien. ‘n Tyd waarin ons vir 
ons kinders tot vervelens toe sal moet sê: “Dit mag in orde wees vir ander mense 
om dit of dat te doen, maar dit is nie in orde vir julle nie. Ons is Christene, julle is 
anders. Julle is spesiaal. Julle het ‘n ander storie en ‘n ander taak in hierdie 
wêreld en daarom ook ander waardes. 
 
Deur dit te doen dien ons die Here van die Bybel wat sê: 
 

Ek is die Here jou God, jy mag naas my geen ander Gode hê nie.  
Moenie my probeer verander in jou gedagtes nie… 
want dan maak jy ‘n beeld van my wat Ek nie is nie. 
Leef en dink soos ‘n Christen, want jy dra my Naam. 

Raak gereeld stil voor My om te kontroleer of jy dit alles nog reg doen! 
 
Amen 


