
3. Welk beeld geeft God ons? 
God vergeldt de misdaad 

In de volgende generatie 

Christus: Woord en Beeld 

Beelddrager 

Na de dienst – om vast te houden 

 Hoe gaat u om met beelden en schermpjes? 
 

 Welke verkeerde, niet-bijbelse, denkbeelden komt u tegen? 
 

 Wat kan de zegen van kunst zijn? 
 

 Wat betekent het om God te dienen volgens het Woord? Kunt u 
dat ook toepassen op stille tijd en eredienst? 
 

 Wat zegt het u dat de Heere Jezus het beeld is van God? 
 

 Kunt u concreet maken wat het voor u betekent om te leven als 
beelddrager van Jezus Christus? 
 
 

  

… 

 
Voor de dienst – om erin te komen 
 Welke betekenis heeft het tweede gebod voor u? 

 
 
 
 

 

Hand-out bij de preek over  
Zondag 35 van de Heidelbergse 
Catechismus 
 
Zo 27 juni 2021, 18.00 uur, NK, Hardinxveld-Giessendam 
Zo 11 juli 2021, 18.00 uur, OK, Hardinxveld-Giessendam 
 

Schriftlezingen: Exodus 32:1-11, Hebr. 1:1-3    

Tweede gebod (Ex. 20) 
U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in 
de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult 
zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw 
God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de 
kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die 
barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn 
geboden in acht nemen. 

 
Zondag 35 

Vraag 96: Wat eist God in het tweede gebod?  
Antwoord: Dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere 
wijze vereren dan Hij in Zijn Woord bevolen heeft.  
 
Vraag 97: Mag men dan in het geheel geen beelden maken?  
Antwoord: God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Maar al 
mogen de schepselen afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeltenis te 
maken en te bezitten om die te vereren of om Hem daardoor te dienen.  
 
Vraag 98: Maar zou men de beelden in de kerken niet als boeken voor de 
leken mogen dulden?  
Antwoord: Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die Zijn christenen 
niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van Zijn Woord 
onderwezen wil hebben. 



 
In de dienst – om erbij te blijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Voor de kinderen 
 
1. Welke christelijke symbolen zie jij wel eens ergens? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
2. Noem eens drie verhalen uit de Bijbel waarin afgodsbeelden 
voorkomen. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
3. Zie jij weleens dingen op een schermpje die niet horen bij het leven 
met God? Probeer er iets over op te schrijven. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
4. Waarom wil de Heere God niet afgebeeld worden? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
5. Schrijf drie woorden op die jij vindt passen bij de Heere God.  
 
………………………………………………………………………………. 
 
6. Wie uit jouw omgeving (familielid, juf/meester, gemeente, …) is 
voor jou een voorbeeld in het dienen van de Heere God? Hoe zie je 
aan die persoon dat hij/zij met de Heere leeft? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Thema: Van beeldendienaar tot beelddrager 
 
Inleiding 
 
 
 
1. Welke plaats hebben beelden in ons leven? 
Gebod: U zult geen beeld maken 

Mochten er helemaal geen tekeningen of schilderijen gemaakt worden? 

Beeldcultuur 

2. Welke beelden maken wij van God? 
Waarom mag het volk geen beelden vereren? 

Waarom wil de Heere niet afgebeeld worden? 

Allerlei denkbeelden van God 

God maakt Zich bekend door Zijn Woord 


