
De prediking van het wortelgebod 
Zondag 8 januari 2023 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Psalm 135 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 34 vraag 93-95 
Vr. 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 onzen 
naaste schuldig zijn.  
 
Vr. 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 den enigen waren God recht lere 
kennen, Hem alleen vertrouwe, in alle ootmoedigheid f 

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.  
 
Vr. 95 Wat is afgoderij? (=uitleg woord uit antw. 94) 
Antw. Afgoderij is, in de plaats des enigen waren Gods, 
Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, 
of benevens Hem, iets anders verzinnen of hebben, 
waarop de mens zijn vertrouwen zet.  

Punten:  
1. Tot afsterving van de oude mens (94a+95) 
2. Tot opstanding van de nieuwe mens (94b) 

 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt 
o Waarom noemen we het 1e gebod het “wortelgebod”? 
o Wat zijn afgoden?  
o Wat neemt in jouw leven een grote plaats in? Welke 

plaats heeft de Heere? 
o Weet je nog wat het “afsterven van de oude mens” is (zondag 33)? Hoe komt dat terug in 

dit gebod? 

• Bij 2e punt 
o Weet je nog wat het “de opstanding van de nieuwe mens” is (zondag 33)? Hoe komt dat 

terug in dit gebod? 
o Hoe krijgen Gods kinderen Christus nodig als Profeet, Priester en Koning met betrekking 

tot het 1e gebod? 
 
Uit de bronnen: 
Ds. M. Golverdingen in preek over HC 34 
Wie aan de functie van de wet wordt ontdekt, komt altijd in de strijd. Hij moet steeds opnieuw de 
strijd met zijn eigen afgodische bestaan aangaan. Wie probeert die strijd in eigen kracht te 
volbrengen, zal echter zeer zeker vallen, want we kunnen zelf niet één afgod op de grond krijgen. Om 
aan onze afgoden te sterven, is maar één middel afdoende, en dat is het vluchten tot het bloed van 
Christus. Deze grote Wetsvolbrenger heeft de Heere al de liefde van Zijn Borgtochtelijk hart 
gebracht. Hij heeft het getuigd dat het Zijn spijze was om de wil van Zijn Vader te doen. Hij heeft in 
het volkomen voldoen aan het eerste gebod een volheid van genade verworven om een schuldig volk 
een leven lang te reinigen van de smetten van de afgoderij. Door Hem alleen zal de liefde in hun ziel 
tot de Heere verlevendigd worden! 


