
 
 
 
                                                   Jona 2:8  

 

het woord van de week 
 

 

Zij die nietige afgoden dienen,  
geven Hem prijs, die hun goedertieren is.  

 
Bij afgoden denken we mogelijk niet direct aan onszelf en onze cultuur, al moet 
er toegegeven worden dat er een groeiend aantal mensen is dat zich juist in 
deze tijd bezighoudt met, in christelijke ogen, bedenkelijke zaken die toch 
onder de noemer ‘afgodendienst’ te vangen zijn.  
Zo lijkt het misschien onwaarschijnlijk, maar het aantal heksen groeit - ook in 
ons land. In bijvoorbeeld Engeland is de Wicca een erkende religie en wordt er 
door aanhangers zelfs ‘geestelijke zorg’ verleend in diverse instellingen, van 
ziekenhuis tot en met gevangenis. In de Verenigde Staten kent het leger zelfs 
vanuit deze achtergrond officiële ‘chaplains’. Wat te denken van de aanhang 
van de Gaiabeweging? En baart de (nog steeds) toenemende aandacht voor 
het alternatieve en het occulte de christen geen zorg? Zaken die niet alleen 
door met name de commerciële, maar zelfs de publieke omroep in haar 
programma aanbod worden gepromoot. Hoe triest is het wanneer je een 
geliefde hebt verloren en je moet door charlatans als Derek Ogilvie of Char 
getroost worden middels zogeheten readings.  
 
Met al deze zaken heb je anno 2010 wis en waarachtig te maken met de al 
eeuwen oude afgodendienst - een dienst die buiten de enig waarachtige God 
rekende en rekent, terwijl er hier nog veel meer zou zijn te noemen. Wat te 
denken richting de meestal meer dan ‘keurige aanhang’ van bijvoorbeeld de 
loge? Of van de oprukkende Islam en het al meer harten veroverend 
Zenboeddhisme? 
Buiten deze duidelijke afgoden al of niet van hout en steen, mogen we niet de 
afgoden vergeten van een ander, minstens zo ernstig, kaliber. Om maar enkele 
te noemen: bezit, mensen en niet te vergeten je eigen ik. Alles wat het centrum 
wordt van liefde en aandacht, liefde en aandacht groter dan die aan God wordt 
gegeven, is in feite een afgod.  
 
Is er van afgoden iets te verwachten? Zet die vraag eens naast het volgende 
tekstwoord: God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen 
wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is (Rom. 5:8). Van welke god kan 
dit gezegd worden? Welke godsdienst kent een dergelijke claim? Jona, in het 
binnenste van de grote vis gevangen, had gelijk toen hij de woorden van de 
tekst van deze week sprak: Zij die nietige afgoden dienen geven Hem prijs, die 
hun goedertieren is.  
 
Martyn Lloyd-Jones zei predikend over het aangehaalde vers 5 van Romeinen 
8: ‘waar zouden wij zijn zonder dit ‘echter’ van God. Het demonstreert Zijn 
liefde voor ons, en dat terwijl wij nog zondaars waren.’  
Over goedertieren gesproken!  
Wat kan redden en bevrijden?  
Niets dan het bloed van Jezus!  
Daarom keer je af van de afgod, welke ook, en bekeer je tot de enige 
waarachtige God door je leven te geven in de handen van Jezus Christus.   


