
Zondag 34 

 

Zondag 34 gaat over de Wet van God 

 
Lees de tekst van Zondag 34 

 

Vraag 92 : Hoe luidt de Wet des HEEREN ? 

 

Antw : Toen sprak God al deze woorden, zeggende : 
   Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, 

   uit het diensthuis, uitgeleid hebt. 

 
    HET EERSTE GEBOD 

   Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht 

   hebben. 
 

    HET TWEEDE GEBOD 

   Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijke- 
   nis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, 

   noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch 

   van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. 
   Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; 

   want Ik, De HEERE uw God, ben een ijverig God, 

   Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, 
   aan het derde en aan het vierde lid dergenen die 

   Mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden 

   dergenen  die Mij liefhebben en Mijn geboden 
   onderhouden.  

 

    HET DERDE GEBOD 
   Gij zult de Naam des HEEREN uws Gods niet 

   ijdelijk  gebruiken;  want de HEERE zal niet 

   onschuldig houden, die Zijn Naam ijdelijk gebruikt. 
 

    HET VIERDE GEBOD 

   Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt. 
   Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 



   maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN 

   uws Gods;dan zult gij geen werk doen, gij, noch 

   uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, 
   noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw 

   vreemdeling, die in uw poorten is. 

   Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de 
   aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin  is, en Hij 

   rustte ten zevende dage; daarom zegende de HEERE 
   de sabbatdag, en heiligde dezelve. 

 

    HET VIJFDE GEBOD 
   Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen 

   verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw 

   God geeft. 
 

    HET ZESDE GEBOD 

   Gij zult niet doodslaan. 
 

    HET ZEVENDE GEBOD 

   Gij zult niet echtbreken. 
     

    HET ACHTSTE GEBOD 

   Gij zult niet stelen. 
 

    HET NEGENDE GEBOD 

   Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen 
   uw naaste. 

 

    HET TIENDE GEBOD 
   Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult 

   niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 

   dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, 
   noch zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. 

 

( Als wij de geboden bespreken, worden de moeilijke woorden 
uitgelegd ) 

 

 



Vraag 93 : Hoe worden deze Tien Geboden gedeeld ? 

 

Antw : In twee tafelen; waarvan de eerste leert, hoe wij 
   ons jegens God zullen houden; de andere wat wij 

   onze naaste schuldig zijn. 

 

Moeilijk woord ! 

jegens God  = tegenover God 
 

Vraag 94 : Wat gebiedt God in het eerste gebod ? 

 

Antw : Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, 

   alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie 

  of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van 
  andere schepselen, mijde en vliede, en de enigen 

  waren God recht leren kennen, Hem alleen 

  vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid 
  mij Hem alleen onderwerpe, van Hem alleen alles  

  goeds verwachte, Hem van ganser harte liefhebbe, 

  vreze en ere, alzo, dat ik eer van alle schepselen 
  afga en die varen late, dan dat ik in het allerminste 

  tegen Zijn wil doe. 

 

Moeilijke woorden ! 

toverij, waarzegging  = werk van de duivel 

superstitie of bijgeloof = dingen geloven die niet het echte 
      geloof zijn 

mijde en vliede   = vluchten van het werk van de duivel 

varen late    = niet op vertrouwen 
 
Vraag 95 : Wat is afgoderij ? 
 

Antw  : Afgoderij is, in de plaats van de enige waren God, Die Zich in Zijn 

   Woord geopenbaard heeft, of benevens Hem, iets anders verzinnen 

   of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. 

 

Moeilijke woorden ! 

geopenbaard  = bekend gemaakt 

benevens  = naast 

  



 

Zondag 34 

 

Je ziet Zondag 34 nog een keer. 

Nu is de tekst van Zondag 34 makkelijker geschreven. 

 

Vraag en antwoord 92 en 93 blijft hetzelfde. 

 

Vraag 94 : Wat gebiedt God in het eerste gebod ? 

 

Antw : Een kind van God zegt : 
   Mijn zaligheid is mij lief geworden,door het werk 

   van God in mijn hart. 

   Nu gebiedt God dat ik alleen op Hem moet  
   vertrouwen . Ik mag niet vertrouwen op een mens, 

   of op het werk van de duivel. Als ik daarop vertrouw, 

   heb ik God niet lief met mijn hart. 
   God wil dat ik van Hem al het goede verwacht en  

   vraag :” Heere,leer mij naar Uw wil te leven, ook 

   als ik het moeilijk heb. 
 

Vraag 95 : Wat is afgoderij ? 

 

Antw : Alles wat we liefhebben in plaats van de Heere en  

     waarop we vertrouwen zijn afgoden. God maakt  

   Zich bekend in Zijn Woord als de enige God die 
   wij  moeten dienen. Als wij iets anders dienen of 

   liefhebben naast God, dienen wij afgoden. 

    
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Opdracht ! 

 

Lees de samenvatting van de Tien Geboden. 
Samenvatting betekent dat er met weinig woorden gezegd wordt, waar 

het over gaat in de Wet. 

 
Het eerste gebod spreekt over  : God alleen dienen. 

Het tweede gebod spreekt over  :  God niet afbeelden 
Het derde gebod spreekt over : Gods Naam. 

Het vierde gebod spreekt over : Gods dag. 

Het vijfde gebod spreekt over : Het gezag ( ouders eren ) 
Het zesde gebod spreekt over : Het leven. ( niet doden ) 

Het zevende gebod spreekt over  : Het huwelijk. (niet echtbreken) 

Het achtste gebod spreekt over : Het eigendom.(niet stelen) 
Het negende gebod spreekt over  : Altijd de waarheid spreken 

Het tiende gebod spreekt over : Het hart. ( niet begeren ) 

 
De Tien Geboden zijn regels voor ons dagelijks leven. 

De Heere God gaf ze aan Mozes op de berg Sinaï. Daar schreef God 

Zelf de geboden op twee stenen tafels. ( soort tegels ) Hij gaf ze aan 
Mozes, die ze naar het volk Israël moest brengen. Deze geboden gaf 

God aan de Israëlieten om ze te doen, maar ze zijn er ook voor jou, 

om ernaar te luisteren en ze te gehoorzamen. 
En staan vier geboden op de eerste tafel en zes op de tweede tafel. 

Op de eerste steen staat hoe wij God moeten dienen. 

Op de tweede steen staat hoe wij met onze naaste moeten leven. 
De Wet van God is heilig en goed, want de heilige God heeft de Wet 

gegeven. Als mensen wetten maken ( bijvoorbeeld de regering )  

moeten  ze kijken of die wetten kloppen met Gods Wet. Kloppen 
wetten die mensen maken niet met de Wet van God, zijn die wetten 

niet goed. Omdat de Tien Geboden heel belangrijk zijn, gaan we alle 

geboden bespreken. 
 

Vragen ! 

 

In welke bijbelboeken lees je de Wet van de Heere ? 

_______________________________________________________ 

 



Op welke berg heeft de Heere de Wet gegeven ? 

________________________________________________________ 

 
Waar heeft de Heere de Wet op geschreven ? 

________________________________________________________ 

 
Hoeveel geboden staan er op de eerste steen ? 

________________________________________________________ 
 

Hoeveel geboden staan er op de tweede steen ? 

________________________________________________________ 
 

Waar gaat het over in de eerste vier geboden ? 

________________________________________________________ 
 

Waar gaat het over in de andere zes geboden ? 

________________________________________________________ 
 

Welke Naam staat er bovenaan in de Wet van God ? 

________________________________________________________ 

 

Lees eerst het stukje. 

Geef dan antwoord op de vragen ! 

 

Niet iedereen kent de Tien Geboden. 

Heidenen hebben nog nooit van God gehoord. 

Toch weten mensen, die nog nooit van God gehoord hebben, dat ze 
niemand mogen doden of niet mogen stelen. Hoe komt dat ? Dat komt 

omdat iedereen een ingeschapen godskennis heeft. 

Adam en Eva konden de Heere dienen zonder zonde. 
Wij kunnen dat niet meer. 

Dat is onze eigen schuld. Door onze zondeval staan wij schuldig aan 

de geboden van God. Er staat in de Bijbel :”Vervloekt is een iegelijk, 
die niet blijft in al hetgeen geschreven is, in het boek de Wet, om dat 

te doen.” 

Er is niemand die uit zichzelf gehoorzaam is aan de Wet van de Heere. 
Wij zijn allemaal overtreders van de Wet. 



Alleen de Heere Jezus is volkomen gehoorzaam geweest aan de Wet. 

Door het geloof leren Gods kinderen dat de Heere Jezus de Wet voor 

hen volbracht heeft en willen zij, uit dankbaarheid, naar de Wet leven. 
De Heere Jezus draagt de vloek, die op Zijn kinderen ligt, weg en 

geeft hen vrede met God. 

 

Vragen ! 
 

Wat is ingeschapen godskennis ? 

________________________________________________________ 

 
Konden Adam en Eva, voor de zondeval, God dienen zonder zonde ? 

_______________________________________________________ 

 
Kunnen wij de Heere dienen zonder zonde ?___________________ 

 

Waarom niet ?____________________________________________ 
 

Aan welk gebod staan wij schuldig ? 

________________________________________________________ 
 

Wie is de Gever van de Wet ? 

________________________________________________________ 
 

Wanneer en waar wordt de Wet gelezen ? 

________________________________________________________ 
 

Wie is er volkomen gehoorzaam geweest aan de Wet ? 

________________________________________________________ 
 

Voor wie heeft de Heere Jezus de Wet volbracht ? 

________________________________________________________ 
 

Verlangen Gods kinderen naar de regels van de Wet te leven uit 
dankbaarheid ?___________________________________________ 

 

Nu gaan we over het eerste gebod denken. 
Schrijf het eerste gebod op : 



Lees eerst het stukje en geef dan antwoord op de vragen ! 

 

Andere goden zijn afgoden. Afgoden kunnen niets. Afgoden zijn dode 
dingen. Toch zijn de mensen zo dom, om afgoden te aanbidden en 

erop te vertrouwen. Afgoden mogen ook niet samen met God gediend 

worden. 
In de Bijbel kunnen we lezen dat mensen zelf afgoden maken en hen 

dienen. In de Bijbel kun je namen van afgoden lezen, bijvoorbeeld : 
Baäl en Astarte. Het is een erge zonde om afgoden te dienen. Afgoden 

dienen komt uit ons zondige hart.  

De Heere zegt :”Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht 

hebben.” 

Zegt de Heere dat ook tegen ons ? 

Ja. Misschien zeg je : ik heb geen afgod. Ik bid niet tot Baäl of 
Astarte. Weet je dat er nog veel meer afgoden zijn ? Afgoden die door 

ons gediend worden. Welke afgoden zijn dat ? Wil je dat weten ? 

Kijk dan in je hart. Wie heeft de hoogste plaats in ons hart ? De Heere 
weet wie of wat we het meeste liefhebben. 

Een afgod kan onze computer zijn, of geld, of onze hobby, of een dvd, 

of sport. Als al deze dingen belangrijker voor jou zijn dan God, dien je 
een afgod. 

Als je niet weet of je een afgod dient, moet je aan de Heere vragen 

:”Heere, laat U mij alstublieft zien of ik een afgod dien. Wilt U mijn  
afgoden uit mijn hart wegnemen. Wilt U Zelf de hoogste plaats in 

mijn hart innemen.” 

Weet je wat een grote afgod is in ons hart ? Ons eigen ik. Het betekent 
dat wij eerst aan onszelf denken en onze zin willen doen. Ons eigen ik 

is neteender als een koning op een troon die de baas is. Dat is niet 

goed. Er moet een ander de hoogste plaats krijgen in ons hart. Koning 
Jezus. Hij kan en wil ons zalig maken. Koning Jezus zegt :”Laat Mij 

Koning zijn in je hart.” Als Jezus Koning is in ons hart, zijn we 

gelukkig in ons leven en in ons sterven. Hoe kan Jezus Koning 
worden in ons hart ? Door een nieuwe geboorte. Door een geboorte uit 

God. 

Als Jezus geen Koning is in ons hart, is de duivel er koning en dienen 
we hem en de afgoden die bij de duivel horen. Als we de duivel 

dienen, zijn we afgodendienaars. Alleen God kan ons verlossen van de 

afgoden en maken dat wij Hem alleen gaan dienen. 



  Vragen ! 

 

Hoeveel goden zijn er ?____________________________________ 
 

Hoe noem je een god naast God ?____________________________ 

 
Noem eens namen van afgoden in de Bijbel 

________________________________________________________ 
 

Waar kunnen wij een afgod van maken ? 

________________________________________________________ 
 

Wat moet je vragen aan de Heere ? 

________________________________________________________ 
 

Wat is de grootste afgod in ons hart ? 

________________________________________________________ 
 

Waarom ? 

________________________________________________________ 
 

Wanneer zijn we echt gelukkig ? 

________________________________________________________ 
 

Als Jezus geen Koning is in ons hart, wie is er dan koning ? 

________________________________________________________ 
 

Wat is een afgodendienaar ? 

________________________________________________________ 
 

Wie kan ons verlossen van de afgoden ? 

________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 



Opdracht ! 

Pak de Bijbel ! 

Zoek op : Exodus 32:1-6. 

 

In deze geschiedenis kunnen wij lezen dat de mensen ongehoorzaam 

waren aan het eerste gebod : gij zult geen andere goden voor Mijn 

aangezicht hebben. 

 

De Israëlieten staan bij de berg Sinaï. 

Mozes is bovenop de berg. Daar geeft God de Tien Geboden aan 

Mozes. Alle mensen horen de stem van God als Hij spreekt: Ik ben de 
Heere, uw God,die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. 

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 

Iedereen hoort het. Je mag geen andere goden dienen, alleen God. 
Mozes blijft veertig dagen en nachten op de berg. 

De mensen worden ongeduldig. 

Ze worden ook ongehoorzaam aan het eerste gebod. 
Ze zeggen tegen Aäron, de broer van Mozes :”Maak voor ons een god 

die wij kunnen zien. Wij weten niet wat er met Mozes gebeurd is.” 

Aäron mag geen andere god maken. De Heere heeft gezegd :”Gij zult 

geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” 

Aäron is ook ongehoorzaam aan het eerste gebod. 

Hij smelt de gouden sieraden van de Israëlieten en maakt er een kalf 
van. Een gouden kalf. De mensen aanbidden het kalf en maken een 

groot feest.  

God vertelt aan Mozes wat de mensen doen. 
Als Mozes het gouden kalf ziet en al de mensen 

 dansend eromheen, 

wordt hij zo boos, dat hij de twee stenen tafels kapotslaat op de grond. 
Mozes neemt het kalf, verbrandt het en maakt er poeder van. Dat 

poeder strooit hij op het water. “Drink nu uw god maar op!”zegt hij 

tegen de mensen. 
Daarna  vertelt en belijdt Mozes al de zonden van het volk aan God. 

Ze hebben gezondigd tegen het eerste gebod : gij zult geen andere 

goden voor Mijn aangezicht hebben. 

 

 

 



Vragen ! 

 

De Israëlieten denken dat Mozes niet meer terugkomt. Wat zeggen ze 
tegen Aäron ? 

_______________________________________________________ 

 
De Israëlieten willen een god hebben die ze kunnen zien.  

Goed of fout ?____________________________________________ 
 

Hoe noem je een god van zilver of goud ? 

_______________________________________________________ 
 

Luistert Aäron naar de mensen ?______________________________ 

 
Wat moeten de mensen aan Aäron geven ?_____________________ 

 

Wie vergeten de mensen als ze een afgod maken ?________________ 
 

Wat hebben de Israëlieten aan de Heere beloofd ? 

Lees : Exodus 19:8 
Schrijf het op : 

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
Wat zeggen de Israëlieten als ze het gouden kalf zien ? 

Lees : Exodus 32:4b. 

Schrijf het op : 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

Wie heeft de Israëlieten uit Egypte geleid ? 

________________________________________________________ 
 

Wie ziet wat de mensen doen ?_______________________________ 

 



Wat doet Mozes als hij met de twee stenen naar beneden loopt ? 

_______________________________________________________ 

 
Wat doet Mozes met het gouden kalf ? 

_______________________________________________________ 

 
Wat moeten de mensen doen ? 

________________________________________________________ 
 

Door deze geschiedenis waarschuwt de Heere ons dat wij geen afgod 

mogen dienen. 
En afgod is niets. 

De Heere zegt : gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht 

hebben. 

 

 

 

Opdracht ! 

Pak de Bijbel. 

Zoek op : Daniël 3. 

Lees het hoofdstuk. 

 

In deze geschiedenis kunnen wij lezen dat er drie jonge mannen 
gehoorzaam waren aan het eerste gebod : gij zult geen andere goden 

voor Mijn aangezicht hebben. 

 

Drie jonge mannen : Sadrach, Mesach en Abednego, zijn uit hun eigen 

land Israël door vijanden meegenomen naar Babel. In hun eigen land 

hebben ze geleerd dat ze geen afgoden mogen dienen, maar alleen de 
levende God. 

In Babel is Nebukadnezar koning. Het is een koning die de afgoden 

dient. De koning heeft een groot beeld van goud. Hij wil dat alle 
mensen voor dat beeld buigen. Als iemand niet voor het beeld buigt, 

wordt hij in de brandende oven gegooid en sterft daar van de hitte. 

De drie jonge mannen uit Israël buigen niet voor het gouden beeld. 
Ze zijn gehoorzaam aan het gebod van God : gij zult geen andere 

goden voor Mijn aangezicht hebben. 

  



Koning Nebukadnezar wordt boos als hij hoort dat er drie jonge 

mannen zijn, die niet voor het gouden beeld buigen. 

De koning geeft bevel aan zijn knechten om de oven nog zeven keer 
heter te stoken. Worden de jonge mannen niet bang als ze dat horen ? 

Buigen ze wel voor het beeld ? Nee. De jonge mannen zijn 

gehoorzaam aan het gebod van de Heere: gij zult geen andere goden 

voor Mijn aangezicht hebben. 

God heeft de hoogste plaats in het hart van de jonge mannen. 
De drie jonge mannen zeggen tegen de koning :”Wij aanbidden uw 

god niet.” Ze weten dat God machtig is hen uit de oven te verlossen 

als ze er in gegooid worden. En als God hen niet verlost, is het toch 
goed wat God doet. Ze gaan liever in de brandende oven, dan dat ze 

buigen voor het beeld tegen het bevel van God. Ze moeten eerst 

gehoorzaam zijn aan God en dan aan de koning. 
Wat gebeurt er ? De drie jonge mannen worden in de oven gegooid. 

De koning ziet het. Daar gaan de drie jonge mannen en de koning 

gelooft vast dat ze verbranden. Maar…wat ziet de koning ? Hij ziet 
vier mannen in de oven lopen. Ze wandelen rustig in het vuur. En die 

ene man heeft een blinkend kleed aan. Dat is heel bijzonder. De 

koning geeft bevel om de oven open te doen. De drie jonge mannen 
komen er uit. Iedereen bekijkt hen. Er is niets met hen gebeurd. Hun 

kleren en hun haar zijn niet verbrand. Je ruikt zelfs niets van het vuur 

aan hen. 
Wie was die vierde man ? Het was een engel. Die was door de Heere 

gestuurd om de drie jonge mannen te bewaren. Hij is weer naar de 

hemel teruggegaan. 
Nebukadnezar is onder de indruk. Hij ziet duidelijk dat de God van 

Sadrach, Mesach en Abednego voor hen gezorgd heeft. Hij zegt 

:”Gezegend zij deze God, Die Zijn knechten heeft gespaard.” 
De drie jonge mannen geloofden in hun God. Ze hadden hun leven er 

voor over om de enige ware God te aanbidden. 

Ze waren gehoorzaam aan het eerste gebod : gij zult geen andere 

goden voor Mijn aangezicht hebben. 

 

 

 

 

 



Vragen ! 

 

Hoe heten de drie jonge mannen, die door vijanden meegenomen zijn 
naar Babel ? 

________________________________________________________ 

 
Wat hebben ze in hun eigen land geleerd ? 

________________________________________________________ 
 

Wie is er koning in Babel ? 

________________________________________________________ 
 

Wie dient de koning ?_______________________________________ 

 
Welk bevel geeft de koning ? 

________________________________________________________ 

 
Waarom zijn de drie jonge mannen niet gehoorzaam aan dit bevel ? 

________________________________________________________ 

 
Wat gebeurt er met de jonge mannen als ze niet buigen voor het 

gouden beeld ? 

________________________________________________________ 
 

Zondigen deze jonge mannen als ze niet gehoorzaam zijn aan de  

koning ?_________________________________________________ 
 

Naar Wie moet je altijd eerst luisteren ?________________________ 

 
Wat is het bevel van God ? 

________________________________________________________ 

 
Wat gebeurt er met de jonge mannen als ze in de oven gegooid 

worden ? Verbranden ze ?___________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

 



Wat ziet de koning in de oven ? 

_______________________________________________________ 

 
Wie is die vierde man ? 

_______________________________________________________ 

 
Door Wie was die engel gestuurd ? 

_______________________________________________________ 
 

Wat is een wonder als die jonge mannen uit de oven komen ? 

________________________________________________________ 
 

Wat zegt de koning ? 

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 

Uit deze geschiedenis kunnen wij leren dat God almachtig is en dat 

een afgod niets is. 
Daarom zegt de Heere : gij zult geen andere goden voor Mijn 

aangezicht hebben. 

 

 

 


