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Bijbels beeld van God 

- Bijbelrooster bij het tweede gebod  - 
 

MAANDAG: Een beeld van God? 
Lees Exodus 32:1-8 
Hoe hoor je in vers 1 dat de Israëlieten een god willen hebben die ze kunnen zien? Wat 
maakt Aäron (vers 4)? Waarom is het erg wat de Israëlieten willen en wat Aäron doet? Hoe 

heeft wat hier gebeurt met het tweede gebod te maken? Wat leert deze geschiedenis ons? 
 
DINSDAG: Geen beeld van God mogelijk 
Lees Jesaja 40:12-25 
Jesaja stelt aan het begin van dit gedeelte allemaal vragen (vers 12-14) – wat wil hij 
daarmee laten zien (vers 17 en 22)? Waarom is het niet mogelijk om een afbeelding van 
God te maken (vers 18 en 25)? Wat leert dit Bijbelgedeelte ons over God? En over de 

mens? 
 
WOENSDAG: Geen beeld van God nodig 
Lees Deuteronomium 4:5-19 
Zagen de Israëlieten de HEERE toen Hij hun Zijn wet gaf (vers 12)? Waarom hebben ze geen 

beeld van God nodig (vers 7)? Is dat nu nog zo (Romeinen 10:8)? 
 
DONDERDAG: Bijbels beeld van God 
Lees 1 Samuël 15:17-23 
Het tweede gebod roept ons op om de Heere te dienen zoals Hij dat in Zijn woord zegt. 
Doet Saul dat (vers 19)? Wat zegt Samuël over de zonde van Saul (vers 23)? Wat heeft dit 
te maken met een Bijbels beeld van God? Welke verkeerde (denk)beelden over God 

kunnen wij hebben? Wat betekent vers 22 voor ons?  
 
VRIJDAG: Christus als Beeld van God 
Lees Kolossenzen 1:9-20 
Hoe wordt de Heere Jezus genoemd (vers 15)? Wat betekent dat? Wie/wat woont in de 

Heere Jezus (zie ook Kolossenzen 2:9)? Wat kan Hij daardoor (vers 20)? Wat gebeurt er dan 
(vers 10)? Wat vraag je als je zingt ‘O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk’? 

 
Extra: 
Je vindt bij dit Bijbelrooster op de website: 

- Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij het tweede gebod vanuit 
Zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus. 

- Het tweede gebod (Exodus 20:4-6) uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om te leren. 
- Een Bijbelse kijktafel bij het tweede gebod. 
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