
Zondag 35 

 

Zondag 35 gaat over het tweede gebod. 

 
Lees de tekst van Zondag 35. 

 

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod ? 

 

Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden 
   en op geen andere wijze vereren, dan Hij in 

   Zijn Woord bevolen heeft. 

 

Moeilijk woord ! 

in generlei wijze = niet anders 

 
 

Vraag 97 : Mag men dan ganselijk geen beelden maken ? 

 

Antw : God kan, noch mag in generlei wijze afgebeeld 

   worden. 

   Maar de schepselen, al is het, dat zij mogen 
   afgebeeld  worden, zo verbiedt toch God, hun 

   beeltenis te maken en te hebben, om die te vereren. 

   of God daardoor te dienen.  
 

Moeilijke woorden ! 

ganselijk    = helemaal geen beelden 
in generlei wijze  = op geen enkele wijze 

 

Vraag 98 : Maar zou men de beelden in de kerken als boeken 

   der leken niet mogen dulden ? 

 

Antw : Neen; want wij moeten niet wijzer zijn dan God, 
   die Zijn christenen niet door stomme beelden maar 

   door de levende verkondiging van Zijn Woord wil 

   onderwezen hebben. 
 



Moeilijk woord ! 

leken =  mensen 
 

 

 

 

Zondag 35 

 

Je ziet Zondag 35 nog een keer. 

Nu is de tekst van Zondag 35 makkelijker geschreven. 

 

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod ? 

 

Antw : In het tweede gebod eist God dat wij Hem alleen 

   mogen dienen zoals Hij dat in Zijn Woord leert. 
   Wij mogen niet zelf bedenken hoe wij God willen 

   dienen. 

   Wij mogen ook geen beeld of tekening maken van  
   God. 

 

Vraag 97 : Mogen we helemaal geen beelden maken ? 

 

Antw : We mogen geen beeld van God maken. 

   God is een Geest. Van een Geest kun je geen beeld 
   maken. 

   Van mensen en dieren mogen we wel een foto 

   of tekening maken. 
   Je mag naar een schilderij, foto of tekening van  

   iemand  kijken, maar er nooit voor knielen. 

   Niet vereren betekent dat. 
   Je mag ook niet zeggen : ik gebruik een beeldje, 

   dan kan ik God beter dienen. 

   God wil ons leren door Zijn Woord. 
 

Vraag 97 : Mag je beelden in de kerk gebruiken om mensen 

   beter te kunnen leren ? 

 

Antw : Nee. 

   Waarom niet ? 



   We moeten naar God luisteren. 

   God zegt dat Hij de mensen door Zijn Woord wil 

   onderwijzen en niet door een stom beeld. 
   

 

 
 

 

Vragen en opdrachten ! 

 

Schrijf het tweede gebod op. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Lees de tekst van Zondag 35, vraag en antwoord 96. 

Maak daarna de opdrachten. 

 

Mag je een beeld of tekening van God maken ? 
      ja O 

      nee O 

 
In de Bijbel staat dat er niemand is die je met God kunt vergelijken. 

Lees : Jesaja 40:25. 

Geef antwoord op de vragen. 
   

Wie is de Heilige ?____________________________ 

  
Is er iemand hetzelfde als God ?__________________ 

 

 



Mag je zelf bedenken hoe je God wil dienen ? 

    nee O 

    ja O 
 

Toen de Israëlieten het gouden kalf maakten, hadden ze verkeerde 

gedachten van God. 
Wij maken geen gouden kalf, maar toch kunnen wij verkeerde 

gedachten van God maken in ons hart. Dan maken wij een beeld in 
onze gedachten. 

Hier komen een paar voorbeelden van verkeerd denken over God. 

Als jij iets doet wat niet mag en je denkt : niemand ziet het, denk je 
verkeerd over God, want Hij ziet alles. 

Nog een voorbeeld. 

Als jij denkt : ik heb het moeilijk en niemand kan mij helpen, denk je 
verkeerd over God, want de Heere is almachtig. Hij kan altijd helpen. 

 

In welk Boek kun je lezen hoe je God moet dienen ? 
________________________________________________________ 

 

In het tweede gebod gaat het er over hoe wij God moeten dienen. 
De Heere wil dat Hij eerbiedig gediend wordt. Hij is een groot en 

heilig God. 

De Heere wil dat wij Hem in liefde dienen. 
In de Bijbel wordt dat genoemd : de Heere vrezen met je hart. 

Hoe en waar wil God gediend worden ? 

Altijd en overal. In de kerk, thuis, op school, op catechisatie. 
Hij wil iedere dag gediend worden. 

 

In de Bijbel spreekt God een vloek uit over het maken en dienen van 
een afgodsbeeld. 

 

Lees : Deuteronomium 27:15. 
Geef antwoord op de vragen. 

 

Wat betekent : een gruwel des HEEREN ? 
_______________________________________________________ 

Wat is een werkmeester ?__________________________________ 

 



 

In Zondag 35 en in de Bijbel staat dat we God alleen mogen dienen 

zoals Hij in Zijn Woord beveelt. 
Als je zegt dat je God dient en niet naar de kerk wil, of niet naar 

catechisatie wil, ben je dan goed bezig ? 

     nee O 
     ja O 

 
In de Bijbel staat dat de dienst van de Heere de mooiste dienst is. 

Wie heb je nodig om te leren dat de dienst van de Heere het 

belangrijkste is ? 
______________________________________________________ 

( Schrijf niet alleen het antwoord op, maar spreek er over met de 

Heere in je gebed) 
Vraag of de Heere met Zijn Heilige Geest in je hart werkt, dan leer je 

het belangrijkste in je leven. 

 
Lees: Psalm 143 : 10 ( berijmd ) 

Heeft de dichter van deze Psalm geleerd dat de dienst van de Heere 

het belangrijkste is in zijn leven ? 
    ja O 

    nee O 

 

Lees de tekst van Zondag 35, vraag en antwoord 97. 

Maak daarna de opdrachten. 

 

Mag je bijvoorbeeld een standbeeld maken ? 

    nee O 

    ja O 
 

Mag je foto’s van mensen en dieren maken ? 

    ja O 
    nee O 

 

Mag je voor een standbeeld, of een foto van iemand knielen ? 
    nee O 

    ja O 

 



Mag je een beeldje gebruiken om God beter te kunnen dienen ? 

    ja O 

    nee O 
 

Zoek op in de Bijbel : Exodus 34:17 

Wat zegt de Heere in deze tekst ? 
Schrijf het op met je eigen woorden. 

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

Lees de tekst van Zondag 35, vraag en antwoord 98. 

Maak daarna de opdrachten. 

 

In de Roomse kerk staan beelden. 

Een beeld van Maria met de Heere Jezus en beelden van de apostelen. 
Mag dat ? 

     nee O 

     ja O 
 

De priesters in de Roomse kerk zeggen :  wij gebruiken beelden om de 

mensen beter te leren. 
Waarom is dat niet goed ? 

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Is een beeld in de kerk hetzelfde als een leerboek ? 
     ja O 

     nee O 

 
Wie geeft de Heere om Zijn Woord te verkondigen ? 

______________________________________________________ 

 
Hoe heet jullie dominee of ouderlingen  

 

 



De Heere heeft nog twee dingen gezegd in het tweede gebod. 

Lees maar mee…Ik, de HEERE, uw God ben een ijverig (= jaloers) 

God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 
derde en aan het vierde lid dergenen die Mij haten… 

Dat zijn moeilijke zinnen. 

We gaan samen over de betekenis denken. 
Het betekent : als ouders de Heere niet dienen, doen de kinderen het 

meestal ook niet. Ouders geven dan geen goed voorbeeld aan hun 
kinderen. Als deze kinderen later zelf kinderen krijgen, vertellen ze 

ook niet over de Heere.Dan mis je de zegen van de Heere. 

Soms gebeurt het wel dat kinderen toch met de Bijbel in contact 
komen, bijvoorbeeld door het werk van evangelisatie. 

En nu het tweede waar we aan moeten denken. 

Er staat  : en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij 
liefhebben en Mijn geboden onderhouden… 

Het betekent : als ouders de Heere echt dienen en liefhebben, belooft 

de Heere Zijn zegen. Het betekent ook dat de Heere Zijn zegen wil 
geven aan kinderen die nog geboren zullen worden. 

De Heere zal zorgen dat er uit de familie van ouders die de Heere 

dienen, mensen zullen bekeerd worden. Wie dat zijn weet de Heere 
alleen. 

Vraag jij :”Heere, bekeer mij. Leer mij U te dienen met mijn hart.” 

 
Er is er Eén geweest Die altijd en overal de Heere gediend heeft met 

Zij hart. Wie ? De Heere Jezus. Toen de Heere Jezus op aarde was, 

heeft Hij veel geleden, maar nooit deed Hij Zijn eigen wil. De Heere 
Jezus deed altijd de wil van Zijn Vader in de hemel. 

Als de wil van God bovenaan staat in je leven, dien je de Heere met je 

hart. 
Ons zondig hart wil niet wat de Heere wil. 

Het is nodig dat wij, door een werk van God, de Heere leren dienen 

met ons hart. 
Wie kan ons dat leren ? 

De Heilige Geest. 

Als de Heilige Geest ons leert om de Heere te dienen met ons hart, 
krijgen we blijdschap in ons hart.Een blijdschap die je nergens in de 

wereld kunt vinden. Vraag of de Heere jou persoonlijk leert wat dat is. 

  



 

Opdracht ! 

Lees uit de Bijbel : Richteren 6 : 25-31 

Maak daarna de vragen. 

 

We schrijven boven deze verzen uit de Bijbel : 

Geen beelden vereren. 

De Heere leert ons in het tweede gebod dat wij geen beelden mogen 
vereren. 

In Richteren 6 lezen we dat de Israëlieten ongehoorzaam waren 

aan het tweede gebod en wel en beeld vereerden. 
In het bijbelboek Richteren lees je de geschiedenis over Gideon. 

Gideon is een richter. Een richter is een leider die door God geroepen 

is. 
Als je wil weten hoe God Gideon geroepen heeft, lees dan Richteren 6 

helemaal. 

Het volk Israël wordt aangevallen door vijanden, de Midianieten. 
God vertelt het volk dat ze gestraft worden omdat ze beelden vereren. 

De vader van Gideon heeft een altaar voor Baäl ( beeld ) gemaakt 

waar de mensen voor knielen en het vereren. 
De Heere geeft Gideon opdracht om het altaar voor Baäl af te breken. 

Gideon doet het. Hij is een beetje bang voor zijn familie en de mensen 

uit de stad, daarom gooit Gideon het afgodsbeeld  in de nacht omver. 
De volgende morgen zien de mensen uit de stad dat het afgodsbeeld 

afgebroken is. Ze roepen :”Wie heeft dat gedaan ?” 

Het komt uit dat Gideon het gedaan heeft. De mannen uit de stad gaan 
naar Joas, de vader van Gideon en zeggen :”Breng je zoon hier, hij 

moet sterven, omdat hij het afgodsbeeld afgebroken heeft.” 

De vader van Gideon zegt :”Als Baäl echt god is, laat hij zichzelf dan 
maar verdedigen.” 

Maar dat kan Baäl natuurlijk niet, want een afgod is een dood ding. 

Gideon bouwt een altaar voor de Heere, de levende God. 
De Heere beveelt in het tweede gebod dat er geen andere goden 

gediend mogen worden, alleen de levende God in de hemel. 

 
 

 

 



Vragen over : geen beelden vereren ! 

 

Wat leert de Heere ons in het tweede gebod ? 
______________________________________________________ 

 

Wat deden de Israëlieten ? 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

Hoe straft de Heere deze zonde ? 

________________________________________________________ 
 

Wie roept de Heere om richter te zijn ? 

________________________________________________________ 
 

Hoe heet de afgod die de Israëlieten dienen ? 

________________________________________________________ 
 

Welke opdracht geeft de Heere aan Gideon ? 

________________________________________________________ 
 

Durft Gideon dit werk op de dag te doen ?______________________ 

 
Wanneer breekt Gideon het altaar voor Baäl af? 

________________________________________________________ 

 
Wat zeggen de mensen de andere morgen ? 

________________________________________________________ 

 
Komt het uit dat Gideon het beeld afgebroken heeft ?_____________ 

 

Wat zeggen de mensen uit de stad tegen de vader van Gideon ? 
________________________________________________________ 

 

Hoe heet de vader van Gideon ?_______________________________ 
 

 

 



Wat zegt de vader van Gideon tegen de mensen ? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

Voor Wie bouwt Gideon een altaar ? 

________________________________________________________ 
 

Nu zien de mensen Wie hun God is . 

 Ik ben de HEERE, uw God! 

 

 
We lezen nog een geschiedenis uit de Bijbel waaruit we kunnen leren 

Wie we moeten dienen. 

Zoek op in de Bijbel : 1 Koningen 18:19-40. Lees het. 

Koning Achab is een goddeloze koning. 

Hij dient de Heere niet, maar Baäl, een afgod. 

De Israëlieten volgen het verkeerde voorbeeld van de koning. 
De Israëlieten willen eigenlijk twee dingen, ze willen de Heere en 

Baäl dienen. 

 Dat kan niet. Je kunt niet de levende God en een afgod vereren. 
Dat kan en mag niet. 

Op een keer zegt de profeet Elia tegen de mensen dat ze allemaal naar 

de berg Karmel moeten komen. Ook de profeten van Baäl. Wie zijn 
dat ? Profeten van Baäl zijn valse profeten, die voor een beeld buigen 

en een afgod dienen. 

Als alle mensen op de berg Karmel zijn, zegt Elia :”Vandaag moeten 
jullie kiezen. Wie dienen jullie, de Heere of Baäl ?” 

De mensen zeggen niets. 

Elia zegt :”Vandaag zullen jullie zien Wie de echte God is, de Heere 
of Baäl.” 

Elia zegt tegen de profeten van Baäl :”Jullie moeten een dier offeren 

aan Baäl. Ik zal een dier offeren aan de Heere. Jullie moeten tot Baäl 
bidden of hij het offer met vuur aansteekt. Ik zal aan de Heere vragen 

of Hij mijn offer met vuur aansteekt. De god die vuur geeft, is de 

echte God.” 
De mensen zeggen :”Goed.” 

De profeten van Baäl maken een offer klaar. Ze leggen hout en een 

dood dier op het altaar.    



Dan roepen de profeten tot Baäl om vuur. 

Baäl geeft geen vuur. Natuurlijk niet, Baäl is een afgod die niets kan. 

Een afgod is een dood ding. Wat dom en goddeloos om een afgod te 
dienen. De profeten van Baäl roepen uren tot hun god, maar er gebeurt 

niets. 

Dan zegt Elia :”Kom, kijk naar mij. Nu zal ik een offer klaarmaken.” 
Elia legt een dood dier op het altaar. Daarna giet hij alles nat met 

water. De mensen kijken. Elia gaat eerbiedig tot zijn God bidden. Elia 
zegt :”Heere, U bent de God van Abraham, Izak en Jakob. U bent ook 

de God van Israël. Wilt U vuur geven, Heere ? Als U vuur geeft zien 

alle mensen dat U de levende God bent. Antwoord mij, Heere, 
antwoord mij.” 

Plotseling komt er vuur uit de hemel. Het vuur valt op het offer van 

Elia. Het dier verbrandt. Het hout en de stenen verbranden ook. Het 
water wordt door het vuur opgelikt. Dat is een wonder van de levende 

God. 

Nu zien alle mensen Wie de   echte God is. 
De mensen roepen :”De Heere is God ! de Heere is God !” 

Nu kiezen de mensen voor de levende God. 

Dat is ook het bevel van de Heere in het tweede gebod. 
De profeten van Baäl worden gedood. 

Dat is de straf van de Heere. 

Want de Heere zegt in het tweede gebod 
:________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 



Vragen over het stukje dat je gelezen hebt ! 

 

Over welke koning gaat het in deze geschiedenis ? 
_______________________________________________________ 

 

Zondigt de koning tegen het tweede gebod ?__________________ 
 

Wat doen de Israëlieten ? 
_______________________________________________________ 

 

De Israëlieten willen : 
 de Heere en Baäl dienen  O 

 de Heere alleen dienen  O 

 
Kun je de Heere en een afgod gelijk dienen ?__________________ 

 

Welke profeet van de Heere zegt tegen de mensen dat ze naar de berg 
Karmel moeten komen ? 

________________________________________________________ 

 
Wat moeten de mensen doen ? 

    zingen   O 

    kiezen   O 
 

Wat moeten de profeten van Baäl doen op de berg Karmel ? 

Vertel het : 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 



Wat doet de profeet Elia ? 

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Aan wie roepen de profeten van Baäl om vuur ?_________________ 
 

Geeft hij vuur ?___________________________________________ 
 

Schrijf op wat Elia tot God roept  

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Geeft God vuur?___________________________________________ 
 

Wat roepen de mensen als ze zien dat Elia vuur van God krijgt ? 

_______________________________________________________ 
 

Voor Wie kiezen de mensen ?_______________________________ 

 
Is hun keus een goede keus ?________________________________ 

 

Wat kun jij uit deze geschiedenis leren ? 
Schrijf het op : 

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 


