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Het eerste woord 
 

Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het 
diensthuis, geleid heb (Ex.20:2) 

 
Het eerste gebod of woord is in feite een inleiding. Hiermede maakt God duidelijk dat 
het volk, en alle volkeren  onderworpen is aan Zijn gezag. Hij heeft zich bij de zee 
geopenbaard als een genadige en barmhartige God. Het volk heeft Gods almacht  
ervaren bij deze gelegenheid van oorlogsgeweld door de machtige Farao. Het werd 

behouden, op weg naar het beloofde. Farao 
kunnen wij zien als voorloper van de antichrist 
tegenover Gods volk. De slang op zijn voorhoofd, 
symbool van een listig en sluw beest, welk de 
duivel gebruikte. 
 
Zo openbaart God zich in het hart van iemand die 
in Jezus gaat geloven. Zo kent hij ook een vorm 
van verlossing door een wonderlijke 

wedergeboorte. Hij is vrij geworden van een wereld met allerlei begeerten, die een 
mens listig tot slaaf maken van het materialisme en geldzucht. De apostel Petrus 
schreef dat een slaaf iemand is welke werd overmeesterd, maar eerst een soort 
vrijheid kregen! (2 Petr.2:19). Wij leven vandaag op een  keerpunt van de 
geschiedenis, via corona, geen slavenband maar een merkteken identificatie voor 
iedereen, vrij of slaaf.  (Openbar.13:16) Een christen een vrijgelaten slaaf? 
 

Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene 
des Heren; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf 

van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. (1 Kor.7:22) 
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Het tweede gebod/woord 
 

Ex.20:3  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 
 

Toen God Zijn volk uit Egypte wonderlijk had verlost, leerde hij hen om al de 
tradionele  afgoderij van Egypte te verlaten. Egypte, als beeld van de ongelovige en 
religieuze wereld maakte zich eigen goden, een eigen godsdienst, net als Babel.  Er 
is maar één God, Jahweh, Hij is de schepper van hemel en aarde. Dit  gebod heeft 
alles te maken met ware aanbidding. God wilde niet dat men goden van andere 
volken zou aanvaarden, aanbidden  of bezitten, ten koste van Hem. De duivel wil al 
die goden samen brengen onder één leider vandaag. Die leider als bv. Meneer 
Bergolio is bezig vandaag al die godsdiensten samen te brengen. (2 Thess.2:4)   
 
Paulus schreef aan de Galaten dat, vooraleer de Bijbelgetrouwe christenen, God 
hadden leren kennen, ook goden dienden, die geen goden zijn! (Gal.4:8) 
(Hand.19:26)  Paulus werd verweten een betweter en een verkondiger van vreemde 
goden te zijn. Dit waren de toenmalige filosofen door de duivel gebruikt, net als 
vandaag. (Hand.17:18). God zal alle valse “goden” vernietigen op aarde! (Zef.2:11). 
Zo stellen wij dat dit gebod ook geldig is voor het hedendaagse Babelse 
christendom. 
 

“Voor mijn aangezicht” 
 

In Kanaän vereerde men de zon, hier 
afgebeeld door een archeologische  
vondst in steen. Deze twee beelden 
spreken voor zichzelf. Het eerste wat 
God vraagt is voor Hem heel belangrijk, 
en loopt door de ganse Bijbel heen.  
Hij bestraft ieder die aan afgoderij doet. 
Israël en schijnchristenen pas verlost, 
en men maakte ook het gouden kalf, het 

kapitaal, om te aanbidden zoals in Egypte. Het volk verviel in hun 
oude praktijken welke ze zagen in Egypte. Zo zijn er ook in het 
Babels, Vaticaanse christendom de tradionele afgoden.  

In 1 Kon.19 lezen wij dat God genadig 
was voor allen die hun knieën niet 
gebogen hadden, en iedere mond welke 
de Baal niet had gekust. De paus kust de 
Koran, in januari 2000, hij zoekt de 
mengeling van Allah en Jahweh!  
 

Franciscus predikt vandaag dat dit dezelfde god is!  Hij neemt onlangs de voormalige 
voorzitter van de Europese centrale bank, als  financiële baas in het Vaticaan! De 
christelijke  kerk van de armen werd plots de rijkste en machtigste kerk in de 
geschiedenis. Doch hierbij stopt het nog niet. De pauselijke reizen hebben tot doel 
toenadering te vinden bij de andere religies. Dit tot het vormen van een wereldkerk 
met alle afgoden. Daar zal men tolerant zijn tegenover abortus, homoseksualiteit, 
pedofilie, enz. 
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WIE ZAL MEN AANBIDDEN? 
 
  Lucas 4:5 En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een 
ogenblik tijds.6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, 
want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil.7  Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel 
van U zijn. 

 
Waarom? De duivel geeft hen macht en grote 
rijkdom. De duivel  maakte een mengeling van allerlei 
goden, valse godsdiensten!  Men knielde voor keizer 
Constantijn, en aanvaardde ook zijn eigen 
zonaanbidding, een schijnbekering. Zo kreeg men 
ook macht, goud,  zilver en alle weelde als 
compensatie. De geschiedenis herhaalde zich later 
en vandaag tot een toppunt.  
De Roomse kerk verkocht zijn ziel net als Judas, de verrader, voor zilverlingen. 
(Judas 4)  
De duivel zoekt aanbidding op gelijk welke wijze, vele van zijn valse kerken en 
organisaties zullen zich verenigen omwille van vele voordelen. De duivel wil 
uiteindelijk aanbidding bereiken en zal zich plaatsen in de te bouwen nieuwe tempel. 
Zien wij hier een verhuis van Rome naar Jeruzalem. Hij zal zich sluw en listig als de 
ware Messias voordoen. Christenen verwachten de opname!   
 

 

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders 

en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn 

eigen naam, die zult gij aannemen 
 
 
 
 
 

Hoe zal hij komen? Voor het woord” komt” staat in het Grieks: “erchomai” dit kan 
vertaalt worden met  verschijnen of terugkeren!  De valse Messias of antichrist zal 
dus opnieuw worden nagebootst! Gods volk zal hem en zijn verbond aanvaarden. Hij 
zal wonderen en tekenen doen, ware het mogelijk hij zou de uitverkorenen verleiden. 
(Marc.13:22).  
 
Het Vaticaan ziet uit naar de tekenen aan de hemel, en verwachten lucifer als 
buitenaardse redder van de mensheid. Daarom bouwden ze Observatoria in Rome 
en in Arizona, op de Mount Graham in Tucson. 
 
Exodus 20:4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, 
noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.  Gij zult u 
voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de 
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht 
van hen die Mij haten, 
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De apostel Paulus beschrijft aan de Romeinen, de gevolgen van allerlei afgoderij, en 
het vervangen van de waarheid door de leugen. Daarbij bestraft God deze zonde 
met schandelijke lusten… mannen met mannen en vrouwen met 
vrouwen.(Rom.1:26). Let op de toename van homohuwelijken enz.  
 

De gevolgen van afgoderij 
 
Wij nemen Israël als voorbeeld dat andere goden naliep, en de gevolgen droeg. Een 
eerste gevolg is een geestelijke blindheid, men gaat naar een kerk, tempel of 
moskee zonder de ene God te kennen. (Gal.4:8). (1 Cor.8:5) Men dient goden met 
handen gemaakt, uit hout zilver of goud, die het niet zijn. 
Er leefde destijds een gedachte dat er goden in mensengedaante neerdaalden uit de 
hemel. ((Hand.14:11) Zo denkt het Vaticaan nog en kijkt naar de hemel als de 
Babyloniërs. Daar waren vele afgoden, en na de spraakverwarring nam iedere groep 
een afgod mee welke zij kozen.  
 
 

Hoe reageert God op alle afgoderij in de wereld? 
 
Nahum 1:14 Tegen u echter gebiedt de HERE: Uw naam zal niet meer voortgeplant worden; uit het huis 
uwer goden zal Ik uitroeien de gesneden en de gegoten beelden. Uw graf zal Ik bereiden, 
want gij zijt te licht bevonden 
 
De profeet Nahum waarschuwde de stad Nineve dat het zich diende te bekeren, 
anders zou Gods toorn losbarsten. De profeten dienden regelmatig te waarschuwen, 
en waren aldus minder graag gezien bij het volk. 
 
Daniël 11:36 En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen 
tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal 
voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt 
 

De antichrist zal een grote mond opzetten, hij is een afgodendienaar. Dit kan tot het 
geduld van God ten einde is. 
 

Daniel blijft getrouw! 
 
Daniël 3:18 maar zelfs indien niet - het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, 
en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden 

 
De profeet Daniel weigert de afgoden te 
vereren! Doch de profeet krijgt de bescherming 
van de ene levende God! Leeuwen en vuur  
staan onder Gods controle. Christenen zullen 
weigeren het duivelse merkteken 666 te 
aanvaarden, een slangenbeet als een 
vaccinatie…..indien de opname nog niet is 
geschied.  
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Afgoderij brengt vloek! 
 
  Jeremia 44:8 en dat gij Mij krenkt met de werken uwer handen, en in het land Egypte, waar gij zijt 
heengegaan om daar te verblijven, voor andere goden offers ontsteekt, opdat gij wordt een 
voorwerp van vervloeking en van smaad onder al de volkeren der aarde? (Jer.35:15) 
Jeremia 25:6 loopt geen andere goden achterna om die te dienen en u voor die neder te buigen, en 
krenkt Mij niet door het maaksel van uw handen; dan zal Ik u geen kwaad aandoen. 
 

1 Samuël 17:43 De Filistijn zeide tot David: Ben ik een hond, dat gij met een stok op mij afkomt? En de 
Filistijn vervloekte David bij zijn goden 
 

De vloek kwam op Goliath terecht. David kende bescherming, hij vertrouwde op de 
levende God!! Goliath lijkt wel een beeld van een wereld welke vijandig is tegenover 
Israël. 

Deuteronomium 11:28 maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, 
niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere 

goden, die gij niet gekend hebt. 

Afgoderij zal een einde kennen. 
Jeremia 10:11 Zo zult gij tot hen zeggen: De goden, die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, 
zullen vergaan van de aarde en van onder de hemel. – 
 

DE AFGODERIJ VAN DE KONINGIN DES HEMELS 
 

Jeremia 7:18 De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur 
aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te 
maken voor de koningin des hemels en zij brengen 
plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken  
 

Zo brachten de Romeinse officieren een rond  
offerkoekje aan hun goden op de zondag 
morgen. Ze mochten niet meer eten vanaf 

middernacht. Dit leugenkoekje is er vandaag 
nog: de hostie!!!  
 
 

Goden redden niet en zijn geen 
hulp ! 

 

Jeremia 2:28 Waar zijn dan uw goden die gij u gemaakt 
hebt? Laten die opstaan, of zij u kunnen verlossen ten 
tijde van uw rampspoed; want even talrijk als uw 
steden zijn uw goden geworden, o Juda! 
 

2 Koningen 17:6 In het negende jaar van Hosea nam de 
koning van Assur Samaria in; hij voerde Israël in 
ballingschap naar Assur en deed hen wonen in 
Chalach, aan de Chabor, de rivier van Gozan en in de 
steden der Meden  7 Dit nu is geschied, omdat de 
Israëlieten gezondigd hadden tegen de HERE, hun God, 
die hen uit het land Egypte geleid had, uit de macht 
van Farao, de koning van Egypte, en omdat zij andere 

goden hadden vereerd 
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Een duivelse weg tot afgoderij 
 
 

1 Koningen 11:4 Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden 
was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere 
goden, zodat zijn hart de HERE, zijn God, niet volkomen was 
toegewijd gelijk dat van zijn vader David.5  Zo liep Salomo 
Astarte, de godin der Sidoniërs, achterna, en Milkom, de gruwel 
der Ammonieten (Fig.Astarte). 
 

De duivel gebruikt 
ongelovigen om mensen tot 
afgoderij te brengen. 
Festivals, orgiën vrije seks, 
zijn misleiders tot duivel 
aanbidding. 
De duivelaanbidders 
kwamen om in de Bataclan, 
een ware vloek. Foto één uur vooraf. 
 
 
 
 

 
 
Deuteronomium 29:18 Laat er daarom onder u geen man of vrouw, geen geslacht of 
stam zijn, wier hart zich nu van de HERE, onze God, afwendt om de goden dezer volken te gaan 
dienen; laat er onder u geen wortel zijn, die gif of alsem voortbrengt. 
 
Deuteronomium 28:65 Gij zult onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats 
voor uw voetzool; de HERE zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende 
ziel. 

  
Opnieuw zien wij vandaag dat Gods volk terug naar Israël vertrekken door nieuwe 
druk op deze mensen. 

Doodstraf voor afgoderij 
 
Deuteronomium 17:5 dan zult gij de man of de vrouw, die deze wandaad bedreven heeft, naar de poort 
brengen, die man of die vrouw, en gij zult ze stenigen, zodat zij sterven 
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Afgodsbeelden, amuletten enz. dienen te worden verbrand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuteronomium 7:25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur 
verbranden; het zilver en het goud daaraan zult gij niet begeren en u niet toe-eigenen, opdat gij 
daardoor niet verstrikt wordt, want het is een gruwel voor de HERE, uw God 
 

 
HET DERDE GEBOD 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Exodus 20:7 Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, 
want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt 

 
In de Bijbel vinden wij vele namen van mensen, en die hebben een betekenis, en 
wanneer men iemands naam roept, dan zal hij luisteren. Wat betreft de namen van 
God zijn er vele alle in functie van zijn handelen. Jahweh staat voor Here. Sjaddaj 
als de Almachtige. Jahweh Zebaoth Here der heerscharen als God strijdt.  
 
Mozes vroeg ook naar de naam van God want het volk wilde het ook weten. Het volk 
was opgegroeid in een wolk van afgoden en die hadden allen een naam in Egypte. 
God gaf antwoord: Ik ben die Ik ben. “I Am” (Ex.3:14). Mozes hoorde dat God 
sprak: Ik ben met u! Mozes kreeg meer en meer vertrouwen door zijn ervaringen 
met “I Am”. Zijn geloof groeide snel.  
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Die naam is heilig, dus leert God misbruik mijn naam niet, want 
het zal niet ongestraft voorbijgaan. Bij dit misbruiken denkt men 
aan vals zweren, vals getuigenis. Doch ook zweren om zijn 
spreken of gedachte kracht bij te zetten, en zo misbruikt men 
Gods naam.  
Zo bad ook Jezus : “Uw naam worde geheiligd”  Men 
ontheiligt de naam van Jezus door hem als een profeet te 
stellen als de (“profeet”)  Mohammed enz. De naam van 
Mohammed is niet heilig, ook de Koran is geen heilig boek. Zo 
doet het Vaticaan!  
 

Romeinen 10:12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één 
en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen;13  want: al 
wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. 
 
Ook Jezus liet weten wie Hij was tot al zijn discipelen: Ik ben met u  (Matth.28:20)  
Jezus: Ik ben het brood des levens, ik ben het licht der wereld, ik ben de deur der 
schapen, ik ben de goede herder, ik ben Gods zoon, ik ben de opstanding en het 
leven, ik ben de weg de waarheid en het leven, ik ben de ware wijnstok.   
 

Johannes 14:14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 
 

Bidden in de naam van Jezus is heel belangrijk, het gaat over zijn gezag en een 
bidden naar zijn wil. Hij moet zijn naam onder uw gebed kunnen schrijven. Daarom 
staat er niet “Ik zal het “altijd” doen. Je mag zijn naam niet misbruiken, zoals vele 
valse predikers. Zo zijn er ook  vele onverhoorde gebeden van predikers! 
 

HET VIERDE GEBOD 
 
Exodus 20:8-11 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt  9  zes dagen zult gij 
arbeiden en al uw werk doen;10  maar de zevende dag is de sabbat van de 
HERE, uw God; dan zult  gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw 
dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, 
noch de vreemdeling die in uw steden woont.11  Want in zes dagen heeft de 
HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op 
de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die 
 

DE SABBAT MET PROFETISCH KARAKTER! 
 
Hier vinden wij het woord “heiligen” in een Hebreeuwse werkwoordvorm. “qaddesj”. 
Dit woord werd ook gebruikt in de betekenis van “echt verbinden”. Zo kun je stellen 
dat de zondag huwde met de maandag, de dinsdag met de woensdag enz. Doch wat 
is de partner van de zaterdag? De sabbat is de zevende, rust voor iedereen, het vee 
inbegrepen. Ook het land kreeg rust (Exod.23:11)  

Leven als een koning, zoals God zelf rustte! Voor de mens is het een regel voor de 
gezondheid. Dit is voor het welzijn van de mens. Jezus genas op de Sabbatdag 
(Marc.3:2)  
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Jezus maakte ogen uit slijk voor de blindgeborene zonder ogen op de sabbat! Deze 
man zonder ogen was door iedereen gekend omwille van dit feit. Jezus gaf ook les, 
Bijbelstudie, op de sabbatdag in de synagoge! (Luc.4:31). 
 
De gemeente Israël werd dan de partner! Waarom werd de vrouw hier niet 
genoemd?  Zij is één geworden met de echtgenoot, de Bruidegom! Dit doet ons 
denken aan één dag is als duizend jaren, en duizend als één dag. (2 Petr.3:8) 
Zesduizend jaar bestaan sinds de schepping, dan het duizendjarig vrederijk van 
Christus op aarde! Zo is de zoon des mensen Here van de sabbat! (Marc.2:28) 
(KJV). 
Farizeeërs zochten Hem bij het volk in een kwaad daglicht te plaats, maar konden 
hem geen antwoord geven over de sabbat! (Luc.14:6). Ze zochten om hem te 
kunnen doden. Onder werking en invloed van de duivel, veranderde keizer 
Constantijn deze dag van rust en aanbidding naar de “zon”dag. Constantijn, stichter 
van de Katholieke kerk,  verbood de sabbat! Zijn Godsdienst was zonaanbidding, 
zoals nog steeds een traditie van  het Babelse christendom.  
 
De apostel Paulus maakt duidelijk hierover niet te oordelen of redetwisten 
aangaande deze dagen. Ze zijn een voorspel van wat nog diende te komen. De 
werkelijkheid is Christus! Rabbijnen leerden: Rust alsof uw werken zijn gedaan, dit 
is een denkpatroon over “werken”. God wil dat wij ons kunnen verlustigen in Hem op 
die rustdag. (Jes.58:13). 
 
Wij kunnen genieten over Zijn werken op die dag, zo gaan wij Hem eren en Hij zal 
ons laten genieten van wat zal komen, onze erfenis! 
  

Efeziërs 1:13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het 
evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, 
ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14  die een onderpand is van onze 
erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner 
heerlijkheid. 
 
 

Hebreeën 4:8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet 
(meer) over een andere, latere dag gesproken hebben. 9  Er blijft dus een 
sabbatsrust voor het volk van God.10  Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook 
zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. 
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Wij gaan in tot de rust, door geloof en gehoorzaamheid. 
Christenen verwachten om in te gaan in die hemelse 
rust door gerechtigheid en in veilige woningen. (Jes.32) 
Het zijn plaatsen van rust.(Ps.132:7)  Een zeer goede 
vertaling KJV  
 

“We will arrive at His resting places” 
 

 

Johannes 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft 
in God, gelooft ook in Mij.12 In het huis mijns 
Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u 
gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te 
bereiden; 

 
 
 

 HET VIJFDE GEBOD 
 

Exodus 20:12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden 
in het land dat de HERE, uw God, u geven zal. 

 
Wat betekent “Eren”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marc.7. Toen Jezus de farizeeërs er op wees, dat ze Gods wetten buiten werking 
stelden, door hun eigen gemaakte (kerk)wetten en allerlei tradities primair te stellen, 
dan haalt Jezus Mozes aan over het eren van de ouders.  
 

Marcus 7:10 Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: 
Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. 
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Het vervloeken staat er als kwaadspreken of kwaad aanrichten. De doodstraf werd 
omgezet in een “corban”. Dit woord komt voort uit “naderen” en tot eer van God 
door een geldoffer in de schatkist van de tempel te brengen. Op die wijze dienden 
zijn niets meer te doen voor hun ouders! Ouders werden dan aan hun lot 
overgelaten. 
 
Kinderen dienen het gezag van hun ouders te aanvaarden. (Lev.19:3) Paulus 
herhaalt dit in Efeze 6. Zij dienen gehoorzaam te zijn “In de Here”’ aan hun ouders. 
Ouders zenden hun kinderen niet uit om te stelen, dit is niet in de Here, maar zoiets 
is uit de duivel! Zo kunnen wij bedenken en begrijpen over het verlengen van het 
leven, of…de dagen verkorten in plaats van verlengen! Dus uit het positieve kun je 
hier ook het negatieve opmaken vanuit Gods woord.  
 
In het verleden of heden heeft God altijd gelijk. Absalom had geen eerbied voor zijn 
vader en ondermijnde zijn koninklijk gezag. Hij  kwam vroeg om het leven door 

toedoen van een ongeluk en Joab doodde hem met 
drie werpspiesen. 
 

 

Spreuken 20:20 Wie zijn vader en zijn moeder vervloekt, 
diens lamp wordt uitgeblust ten tijde der dichte 

duisternis. 
 
Spreuken is een boek van levenswijsheid. Wij leven 
vandaag in gevaarlijke tijden.(2 Tim.3:1). Dat is een 
tijd van dichte duisternis, onwetendheid, 

goddeloosheid, wetteloosheid!  Kinderen zijn hun ouders ongehoorzaam en 
ondankbaar, bijzonder in de eindtijd. Mensen willen alles beter weten dan God zelf. 
Kerken maken hun eigen regels, of geloven slechts gedeeltelijk de Bijbel. 
 
Wanneer ouders de roede gebruiken, kunnen ze worden gestraft als mishandeling, 
naar de wetten der ongerechtigheid. Dit is de nieuwe politieke prediking van 
liefdeloosheid.(Spr.13:24). De gevolgen lees je dagelijks in de media.   
 

Spreuken 13:24 Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; 
maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg. 
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HET ZESDE GEBOD 
 

Exodus 20:13 Gij zult niet doodslaan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het lijkt heel eenvoudig, en vraagt weinig uitleg, tot men vandaag een blik slaat op 
deze goddeloze wereld. Aanslagen, moord, oorlog, enz. 
Het gaat wel wat verder in dit gebod. Men zal niets doen wat schadelijk is of kan zijn  
voor het lichaam, zijn eigen leven op het spel zetten of dat van anderen  voor 
sensatie kan niet.  Wie zijn medemens haat, lijkt al op een moordenaar!  Jezus 
maakte een belangrijke opmerking: 
 

Matteüs 5:21 Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet 
doodslaan; en: Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het 

gerecht. 22 Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, 
zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de 

Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. 
 
Jezus maakt deze opmerking omdat de opvattingen van de schriftgeleerden, 
theologen, gebrekkig waren. Jezus gaat verder zoals wij vinden in Spreuken:  
 

Spreuken 12:18 Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der 
wijzen brengt genezing aan. 
 
Met een slecht geweten moet men niet 
offeren of bidden tot  de Here! Er staat wie 
ten onrechte of zonder enige reden op 
zijn broeder toornig is! “Leeghoofd” Raka 
of nietsnut.  Aramese betere vertaling: Ik 
spuug op jou!  
Dit is bekend onder de Joden, en een 
uitdrukking van kwade verachting! Dwaas 
staat voor ongelovige, de wijze is een kind 
van God. 
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GEHENNA 
 
Het Hinnomdal meestal vertaald als 
Gehenna, een plaats ten zuiden van 
Jeruzalem.  
Een plaats  waar moordenaars werden 
terechtgesteld door verbranding, en welke 
werd veel vergeleken met de  hel. Er werd 
ook vuil verbrand, in het dal zo brandde dit 

en was er vuur dag en nacht.  
 

Leviticus 24:21 En wie een beest doodslaat, zal het vergoeden, maar wie een 
mens doodslaat, zal ter dood gebracht worden. 

Dit is dus geen nieuw testamentisch begrip! (Hades). Het gerecht hier zo vertaald 
betekent duidelijk, wel het  eindoordeel of laatste oordeel. Wedergeboren christenen 
komen dus niet in terecht in het laatste oordeel uit genade, ze staan beschreven in 
het boek des levens! (Openbar.20:14,15) 
 

Deuteronomium 32:22 Want een vuur is in mijn toorn ontstoken, het brandt tot in 
de diepten van het dodenrijk;  

het verteert de aarde met wat zij opbrengt 
en verzengt de grondvesten der bergen. 

 

HET ZEVENDE GEBOD 
 

Exodus 20:14 Gij zult niet echtbreken. 
 

 

Leviticus 20:10 En een man, die echtbreuk 
pleegt met iemands vrouw, echtbreuk 
pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal 
zeker ter dood gebracht worden; 
zowel de overspeler als de overspeelster. 
 
Het is heel normaal wat God vraagt aan 
mensen welke elkaar trouw willen blijven. Ieder huwelijksbootje komt wel eens in 
een storm terecht, maar vergaat daarom niet. Momenteel zijn er wel veel 
echtscheidingen. Op overspel staat de doodstraf!  
Het kan eigenaardig klinken maar in het huwelijk is er ook een vorm van 
eigendomsrecht. Dit begrijpen wij vanuit het oude verbond.  
Wanneer een man overspel pleegt bij een gehuwde vrouw, en zij laat dit toe, om 
gelijk welke reden, dan is er een schending van het eigendomsrecht. De vrouw is 
“als” eigendom van de man.  (Exod.20:17). 
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JEZUS KENT HET PROBLEEM VAN ZONDIGHEID. 
 

Matteüs 5:27 Gij hebt gehoord, dat er gezegd 
is: Gij zult niet echtbreken. 

28  Maar Ik zeg u: Een ieder, die een 
vrouw aanziet om haar te begeren, 
heeft in zijn hart reeds echtbreuk met 
haar gepleegd. 
 
 
 
 

Reeds Job beschrijft een overspeler al voor hij iets heeft gedaan. 
(Job.24:15)  
Echt brekende, begerige blikken kunnen soms veel verdriet of 
twist veroorzaken. Jezus wil gewoon het zondebesef 
aanwakkeren. Hij wil de mens overtuigen van zonde en de 
gevolgen ervan. Iedere echtscheiding brengt enkel verdriet, soms 
ook aanleiding tot moord. God wil voor de mens het gevaar voor 
verdriet en tranen voorkomen. Hij kent de zwakheid en de 
zondigheid van de mensen, hun gedachten en hun begerige 
gevoelens. Hij kent de seksuele natuur. Jezus leert zijn volgelingen om controle en 
discipline te houden. Iedere vrouw die een man aanziet om hem te begeren pleegt 
ook echtbreuk.  
 

DE VROUW VAN POTIFAR 
 
De vrouw van Potifar vroeg aan Jozef voor 
gemeenschap. Jozef was zo mooi in haar ogen. 
Jozef weigerde daarop in te gaan, ondanks dat ze 
iedere dag bleef aandringen. Jozef is een voorbeeld 
voor onze hedendaagse wereld.(Gen.39). 
  
Kol. 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: 
hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en 

de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,6  om welke dingen de toorn Gods 
komt 
Daarom kwam Hij en leerde genadig te zijn. Let op de overspelige vrouw welke 
volgens de wet diende gestenigd te worden. Hij adviseerde haar: zondig niet meer!  
God spreekt hier voor de man en de vrouw. Vergeving voor overspel kan altijd! 
Christenen vragen zelf geen echtscheiding aan. (Marc.10) (Matth.19:8).  
 

Matteüs 19:8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten 
toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet 

geweest. 
Die hardheid wijst eenvoudig op ongehoorzaamheid aan Gods woord. De Farao 
bleef hardnekkig zich verzetten tegen Gods bevel, het werd tenslotte zijn complete  
ondergang.   
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EEN ANDERE VORM VAN OVERSPEL 
 
Overspel is hoererij! God toont ons ook nog 
een andere vorm van overspel. Het gaat 
samen met het eerste en tweede gebod van 
God. Iedere vorm van beeldaanbidding is 
een soort overspel, hoererij, want het is een 
belediging van de mens tegenover zijn 
Schepper.  mens als de kroon van Gods 
schepping. Babel begon met afgoderij en 

hoererij, later overgenomen door het Babelse christendom te Rome van keizer 
Constantijn. Koningen en handelaars dienden samen de Mammon en werden 
rijk.(Openbar.17:2).  De kerk in koninklijk purper gekleed en met de gouden beker 
hoog in de hand. Zij verwachten vandaag de komende antichrist met tekenen en 
wonderen, waardoor die kerk tot wereldkerk zal groeien en miljoenen mensen zal 
verleiden.  

  
 

 
 
 
 
 

HET ACHTSTE GEBOD 
 

Exodus 20:15 Gij zult niet stelen. 
 
Men zou kunnen denken dit is duidelijk, iedereen weet dat dit niet mag, het vraagt 
weinig studie om te begrijpen, doch het is voor velen heel moeilijk om het na te laten 
in onze hedendaagse maatschappij. Ook in kerken en allerlei godsdiensten vindt 
men die zonde terug. De duivel verleidt tot deze zonde, en brengt hierdoor verraad 
en afval. Al van in het begin van het christendom, bedenk Judas, was een dief! 
Opgelet voor valse evangelisten in de eindtijd behandelen luisterraars als koopwaar 
uit hebzucht. ( 2 Petr.2:3). (Joh.12:6)  
 

 
Er waren en zijn nog altijd godsdiensten en landen 
die mensen stelen en als slaven duur verkopen. 
Ook kennis kan worden gestolen. 
 

Efeziërs 4:28 Wie een dief was, stele niet meer, maar 
spanne zich liever in om met zijn handen goed 

werk te verrichten, opdat hij iets kan 
mededelen aan de behoeftige. 
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Velen willen rijk worden, op gelijk welke manier. Jezus 
leert dat er twee soorten rijkdom zijn. Men kent de 
vergankelijke rijkdom van deze wereld. U kunt bestolen 
worden, of een devaluatie kan u treffen, een 
beurscrash kan u tranen bezorgen. Doch er bestaat 
en minder bekende  onvergankelijke rijkdom in de 
hemelen, waar geen dieven komen en geen motten zijn 
die schade brengen.(Devaluatie, inflatie enz.)  
 

Lucas 12:34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw 
hart zijn. 

 
Jezus leerde zijn discipelen gezond te denken tijdens 
dit aardse leven. Christenen hebben een 
toekomstperspectief dat hen iedere dag blijdschap 
bezorgd. Je kunt geen twee heren dienen, je hart is vol van het ene of het andere!  
God zal zijn kinderen niet en nooit teleurstellen. Zij spreken over een onnaspeurlijke 
rijkdom van Christus.(Ef.3:8).(Rom.11:33)  
  
Jacobus (5) waarschuwt voor aardse rijkdom! Bijzonder in de eindtijd, waarbij de 
rijken schatten opleggen, ten koste van de arbeiders. Doch Jacobus bemoedigt de 
christenen, en leert hen geduld te hebben tot de komst van de Heer! Wees er zeker 
van God liegt niet in de Bijbel. 
  
 

HET NEGENDE GEBOD 
 

Exodus 20:16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 
 

Kan een leugen om bestwil? Soms wordt dit uit 
angst gehanteerd. Toch leert God ons dat wij 
voor niets dienen te vrezen.(Deut.1:17) Dit 
gebod gaat verder dan de juridische sfeer. 
Leugens kunnen oorzaak zijn dat een 
gemeente volledig verdwijnt of zware 
scheuringen kent. Ongehoorzaamheid 
tegenover de here is ook een leugen. Wie 
werkelijk tot geloof is gekomen zal het liegen 
nalaten. De apostel Paulus leert duidelijk dat wij dat doen omwille dat wij broeders en 
zusters in Christus zijn van elkander. 
 

Efeziërs 4:25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn 
naaste, omdat wij leden zijn van elkander. 
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Liegen over christenen komt ook veel voor. Bijzonder zijn de ongelovigen hierin sterk, 
doch bemoedigt zijn kinderen: 
 

Matteüs 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en 
liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 

 
 
Deze mensen zullen rekenschap dienen af te 
leggen op de dag des oordeels.(Matth.12:36)  
 
Een ander voorbeeld is wanneer wij het lied 
zingen: “Ik hef mijn handen op tot U” en doen het 
niet, dan liegen wij bewust of onbewust!  
 
 

HET TIENDE GEBOD 
 

Exodus 20:17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws 

naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, 
noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. 
 
God leert om niet jaloers te zijn. Wij leven wel in een wereld van allerlei begeerten, 
hier dan vooral op het materialisme. Niemand moet pronken omwille van zijn 
vermogen en bezit. Hij dient te begrijpen dat alles uit de hand van god is 
gekomen.(Deut.8:18). Zo sprak ook God tot zijn volk.  
 Spreuken 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. 
 
De andere kant van de medaille is dat heel rijk worden een hinder kan zijn om in 
Gods koninkrijk te komen. Wij bedenken aan de rijke jongeling, door zijn tijdelijke 
aardse rijkdom kon hij het niet overbruggen om Jezus te volgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij leven in een maatschappij waarbij de menselijke begeerten sterker worden. Wij 
willen dit of dat hebben of zijn. enz. Begeren is je gedachten op iets zetten en het 
willen uitvoeren. Maar de hebzucht kan zoveel eisen dat het mensen afhoudt van 
God. Het opvoeden van de kinderen komt door gebrek aan tijd, terecht en 
overgelaten in een goddeloze maatschappij. Begeerten kunnen ten koste komen van 
uw naaste zo leert Paulus. (Rom.13:9)(Rom.7:7)  
Hebzucht is afgoderij zo leert God: 
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Kolossenzen 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, 
hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,6  om 

welke dingen de toorn Gods komt. 
 
Aan de wereldse begeerten komt een einde, maar niet voor wie Gods wil doet! 
(1 Joh.2:17) Het begeren is niet toegelaten omdat het tot de daad kan leiden. De  
handel wil verleiden om te verkopen en de begeerte op te wekken. Er is maar één 
enkele begeerte echt goed : Te begeren wat God wil, en Zijn verlangens te 
vervullen, als u Jezus wil volgen en behouden wil zijn. Begeren om rijker en rijker te 
willen worden kan gevaarlijk zijn en gevolgen hebben.  Zo werd Israël opnieuw een 
voorbeeld voor een hebzuchtige wereld. De profeet Micha waarschuwde ernstig: 
 
Micha 2:1 Wee  hun die ongerechtigheid bedenken en kwaad smeden op hun 
legersteden, die het uitvoeren bij het morgenlicht omdat het in de macht van hun 
hand is.2  Begeren zij akkers, zij roven die, en huizen, zij nemen die. Zo 
verdrukken zij de man en zijn huis, de mens en zijn erfdeel.3  Daarom, zo zegt de HERE, zie 
Ik ga tegen dit geslacht een kwaad bedenken, waaruit gij uw halzen niet zult trekken en 
waarbij gij niet rechtop zult gaan, want het zal een boze tijd zijn. 
 

Hier vinden wij een hebraïsme, een uitdrukking voor iemand die vernedert wordt of 
gaat twijfelen  en zal gaan als een grote verliezer in een strijd. 
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