
GESTALTES VAN AFGODEDIENS 
 
Die eerste twee van die Tien Woorde wat Yahweh met sy eie vinger op kliptafels geskryf het, gaan 
oor die gruwel wat dit in die Almagtige se oë is wanneer sy volk "ander magtiges" of "vreemde 
magtiges" (Heb: "elohiem agariem") bokant Hom stel en dié aanhang en vereer. Die ironie is dat 
toe Mosheh teen die berg afgekom het met die kliptafels wat hy so pas van Yahweh ontvang het, 
in sy hand - toe het die volk alreeds, onder leiding van hulle priester Aharon, die eerste twee 
gebooie oortree, op so 'n wyse dat Mosheh uit woede en uit pure frustrasie die kliptafels teen die 
grond stukkend gegooi het. Ja, op só 'n wyse dat 3000 manne daar en dan gedood word en 
Yahweh self verklaar: "Wie teen My gesondig het, daardie een sal Ek uitdelg uit my boek." 
 
Daar is geen twyfel dat afgodediens regdeur die Skrif in 'n geweldige ernstige lig gesien word nie. 
Meeste van, indien nie al die groot rampe nie, wat die volk Yiesraél deur die geskiedenis getref 
het, was hoofsaaklik die gevolg van afgodediens. Die rampspoedige ballingskap in die agste eeu 
voor Messias toe die tien Noordelike stamme in ballingskap na Ashur (Assirië) weggevoer is, word 
direk beskryf as strafmaatreël weens die afgodediens wat hoogty onder die volk gevier het. Die 
ballingskap van die noordelike ryk het volgens die Skrif in twee fases plaasgevind: Eers het die 
Assiriese koning Tieghlat-Pileser Yiesraél binnegeval toe Pekag koning oor Yiesraél was en 'n 
groot gedeelte van die Noordelike stamme weggevoer na Ashur. Kort daarna het die Assiriese 
koning Shalmaneser Yiesraél binnegeval, toe Pekag se opvolger, Hoshea, koning was en feitlik 
die hele res van Yiesraél in ballingskap weggevoer na Ashur. Ons lees van hierdie twee 
konfrontasies in 2 Melagiem (2 Konings) 15 en 17. 
 
Die rede vir hierdie deurslaggewende ballingskap, wat die bestaan en die definisie van die volk 
Yiesraél tot in sy diepste wese verander het, word duidelik uitgestippel in 2 Melagiem 17:7-12: 
"Want die kinders van Yiesraél het gesondig teen Yahweh hulle Elohiem wat hulle uit Mietsrayiem 
onder die hand van Farao uit, die koning van Mietsrayiem, laat optrek het; en hulle het ander 
magtiges gevrees en gewandel ooreenkomstig die insettinge van die nasies wat Yahweh voor die 
kinders van Yiesraél uit verdryf het, en van die konings van Yiesraél wat dit bewerk het. En die 
kinders van Yiesraél het heimlik gedoen wat nie reg was teenoor Yahweh hulle Elohiem nie; en 
hulle het vir hul hoogtes gebou in al hulle stede, van wagtoring af tot versterkte stad. En hulle het 
vir hul klippilare en afgesonderde boomstamme opgerig op elke hoë heuwel en onder elke groen 
boom. En hulle het daar offerrook laat opgaan, op al die hoogtes, soos die nasies wat Yahweh 
voor hulle uit weggevoer het, en verkeerde dinge gedoen om Yahweh te terg. En hulle het die 
drekgode gedien waarvan Yahweh vir hulle gesê het: Julle mag dit nie doen nie." 
 
Dit was nie al nie. Hulle het hul nek verhard soos die nek van hul vaders wat nie op Yahweh hulle 
Elohiem vertrou het nie (vers 14). Hulle het sy insettinge en sy verbond verwerp (vers 15). Hulle 
het agter nietige afgode aan geloop en self nietig geword (vers 15). Hulle het al die gebooie van 
Yahweh hulle Elohiem verlaat (vers 16). Hulle het gebuig voor die hele leër van die hemel en Baál 
gedien (vers 16). Hulle het met waarsêery omgegaan en voortekens verklaar en hulleself verkoop 
om te doen wat verkeerd was in die oë van Yahweh (vers 17). Hulle het het gewandel in al die 
sondes van Yaravám wat hy gedoen het (vers 22). Hoe meer vrug die land gedra het, des te meer 
altare het hulle gebou (Hoshea 10:1). Hulle het Yahweh nie gevrees nie en hulleself aan 
ontsettende boosheid oorgegee (Hoshea 10:3,15). 
 
En dan die ironiese: Ná die ballingskap stuur die Assiriërs mense uit ander nasies om in 
Shomeron (Samaria) en die ander plekke waar Yiesraél voorheen gewoon het, te kom woon. Van 
hierdie mense lees ons ook in 2 Melagiem 17:33 "Hulle het Yahweh gevrees en hulle eie magtiges 
gedien ooreenkomstig die gebruik van die nasies waar hulle vandaan weggevoer is." Soms dien 
mense vreemde magtiges omdat hulle Yahweh vrees, omdat hulle nie kans sien om die volle 
pakkie van gehoorsaamheid aan die Almagtige op hulle te neem nie. En soms dien mense 
vreemde magtiges juis omdat hulle Yahweh nie vrees nie, omdat hulle deur die aanloklikhede van 
die wêreld verlei word en ander dinge - ander belange en ander lojaliteite - bokant Hom in hulle 
lewens stel. Dit kan met jou en met my ook gebeur - dinge, ambisies, obsessies, begeertes, 
gewoontes, verslawings, gierigheid, minderwaardigheid, trotsheid en gemaksug maak dat ons 
Yahweh nie vrees en vereer en eerste stel in ons hele lewe soos wat ons behoort nie. Kom ons 



doen selfondersoek hieroor en maak seker dat ons Yahweh ons Meester (nog steeds) bo alles in 
ons lewe stel. 
 
Kan ek in alle eerlikheid sê dat alles wat ek besit, insluitend my besittings, my gesondheid, my tyd 
en my talente, alleen guns uit Yahweh se hand is en dat dit daarom ten diepste aan Hom behoort 
en ek dit slegs tot sy eer (en volgens sy wil) gebruik? 
 
Is daar enige verhouding in my lewe of enige persoon - selfs my naaste familielid - wat so 
belangrik in my lewe is of soveel tyd en energie van my vra, dat ek in die proses nie my volle 
lojaliteit aan Yahweh as my Meester kan betoon nie? 
 
Is daar enige belangstelling, stokperdjie of tydverdryf - insluitend my beroep - wat soveel van my 
tyd en my denke en my beplanning in beslag neem dat ek nie genoegsaam en voluit op Yahweh 
en sy Woord kan fokus nie? 
 
Is die beginsels van Yahweh se Woord, insluitend die opdrag om die Shabbat en vasgestelde tye 
(feestye) te onderhou, vir my belangriker as die reëls wat deur mense en organisasies (insluitend 
werkgewers) neergelê word? 
 
Is ek bereid om dinge wat vir my plesier gee en gemaklik laat voel en sekuriteit bied eenkant toe te 
skuif, en selfs te laat vaar, as dit blyk dat hierdie dinge op enige manier 'n "magtige" of 'n "vesting" 
geword het waarop ek my vertroue plaas? 
 
Is daar by my 'n gesindheid om my tiendes en offergawes met vrymoedigheid, met dankbaarheid 
en met blydskap vir die werk van Yahweh te gee, omdat ek weet dat Hy my tot hier toe geseën het 
en ook in die toekoms sal seën? 
 
Is ek bewus daarvan dat afgodediens soms 'n gewaad van godsdiens aan het en is ek bereid om 
my te distansieer van alles wat in die naam van "geloof" beoefen word, maar van heidense 
oorsprong is en nie suiwer op die Skrif gebaseer is nie? 
 
Die straf wat Yiesraél opgelê is nadat hulle Yahweh verloën het en agter "elohiem agariem" 
aangeloop het, was vernietigend. 2 Melagiem 17:20 sê: "Daarom het Yahweh die hele geslag van 
Yiesraél verwerp en hulle verneder en hulle in die hand van rowers oorgegee totdat Hy hulle van 
sy aangesig weggewerp het". Vers 21 sê Hy het Yiesraél van die huis van Dawied afgeskeur. Vers 
23 sê Yahweh het Yiesraél van sy aangesig verwyder. Is daar dan geen hoop vir iemand wat 
afgodediens bedryf het, maar berou het daaroor en wil terugkeer na Yahweh nie? Dit is juis die 
verbysterende en verrassende boodskap van die Skrif dat so iemand tog vergifnis kan ontvang en 
gered kan word. Op die stadium toe Yiesraél in ballingskap gegaan het was daar 'n koning aan 
bewind met die naam Hoshea. Die Skrif sê vir ons hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van 
Yahweh. En tog was sy naam "Hoshea". "Hoshea" beteken "verlossing" of "redding". Wat was die 
naam van die profeet wat onder die Noordelike stamme gewerk het op die stadium toe hulle in 
ballingskap gegaan het? Sy naam was ook "Hoshea". Deur hierdie profeet Hoshea het Yahweh 
ook vir die volk gesê: "Julle is nie meer my volk nie" ("Lo-ammi"). Maar deur dieselfde profeet het 
Hy ook gesê: "In die laaste dae sal die kinders van Yiesraél hulle bekeer en met siddering aankom 
na Yahweh en na sy goedheid" (Hoshea 3:5). Deur dieselfde profeet het Hy sy voorneme 
bekendgemaak om uiteindelik 'n oorblyfsel van Yiesraél te red: "Ek sal hulle afvalligheid genees, 
hulle vrywillig liefhê, want my toorn is van hulle afgewend. Ek sal vir Yiesraél wees soos die dou, 
hy sal bloei soos 'n lelie en sy wortels uitslaan soos die Livanon. Sy lote sal uitsprei, en sy prag 
wees soos die van 'n olyfboom en sy geur soos die Livanon" (Hoshea 14:4-6). Ek ken mense wat 
hulle tot Yahweh bekeer het en met siddering sy goedheid begin smaak het - wat kan getuig dat 
Hy hulle afvalligheid genees het en hulle deel gemaak het van 'n pragtige olyfboom. Kan daar nog 
enige twyfel wees oor die guns en die vergifnis en die redding (die Hoshea) van Yahweh - selfs 
wanneer iemand hom aan gruwelike afgodediens skuldig gemaak het! 


