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Welk beeld heb jij van God? 
- gezinsmoment/objectles bij het 2e gebod (4-12 jaar)  - 

n.a.v. Heidelbergse Catechismus Zondag 35 

 

 
Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken…  

Wat zijn dat bekende, maar ook moeilijke woorden!  
Wat vraagt het tweede gebod?   

 
 

Binnenkomer 
Kies of je wilt tekenen, verven, kleien of welke creatieve vorm dan ook. Lees het tweede 
gebod. Vraag de kinderen een beeld of gelijkenis [=afbeelding] te maken (1) van iets dat 
boven in de hemel is, of (2) van iets dat onder op de aarde is, of (3) van iets dat in de 
wateren onder de aarde is.  
De kinderen zullen met deze werkvorm nadenken over de betekenis van deze woorden. 
 
 

Bespreken 
1. Laat een aantal kinderen vertellen wat ze gekleurd/geverfd/gekleid hebben en of dat 
hoort bij (1), (2) of (3) hierboven. 
 
2. Noem met elkaar op wat nog meer (1) iets is dat boven in de hemel is, of (2) dat onder op 
de aarde is, of (3) dat in de wateren onder de aarde is. (1=bijvoorbeeld zon, maan, sterren 
2=bijvoorbeeld dier, plant of mens 3=bijvoorbeeld vis) 
 
3. Verbiedt de HEERE in het tweede gebod om deze dingen te tekenen/verven/kleien? (Nee, 
Hij verbiedt ons om dergelijke afbeeldingen als een god te vereren) 
 
We gaan erover lezen in de uitleg van het tweede gebod in de Heidelbergse Catechismus. 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Vraag&Antwoord 96 van Zondag 35 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek 
dit met behulp van de volgende vragen: 
1. Mogen wij God op onze eigen manier dienen? 
2. Hoe moeten we Hem dan dienen? 
3. Mogen wij God afbeelden? 
 
Lees Vraag&Antwoord 97 van Zondag 35 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek 
dit met behulp van de volgende vragen: 
4. Mogen wij dingen van de schepping afbeelden (tekenen/verven/kleien)? 
5. Wat mogen we daarmee niet? 
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Lees Vraag&Antwoord 98 van Zondag 35 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek 
dit met behulp van de volgende vragen: 
6. Zou het misschien goed zijn om beelden in de kerk te hebben? 
7. Waarom niet? 
8. Betekent dit dat er geen plaatjes in kinderbijbels mogen staan? Of dat je geen Bijbelse 
kijktafels mag maken? (Nee, de profeten in de tijd van de Bijbel hadden heel vaak 
afbeeldingen of voorwerpen bij zich. En God zegt zelf in Deuteronomium 6 dat we de dingen 
van Gods Woord voor onze ogen moeten hebben. Het is wel belangrijk dat het Woord het 
belangrijkste blijft en dat afbeeldingen niet in plaats van de Bijbel komen) 
 
 

Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden om ter verwerking rond dit gebod met elkaar bezig te 
zijn: 
1. Je kunt met elkaar het 2e gebod leren. Je kunt daarbij het verwerkingsplaatje van het 
tweede gebod gebruiken of het tweede gebod in pictogrammen (zie website). 
2. Je kunt jonge kinderen de kleurplaat van vers 3 van de Berijmde Tien Geboden laten 
kleuren 
3. Je kunt oudere kinderen het tweede gebod laten handletteren of laten opschrijven hoe ze 
aan niet kerkelijke kinderen zouden vertellen wat het tweede gebod betekent. 
4. Je kunt een Bijbelse kijktafel maken bij het tweede gebod, zodat dit gebod deze week 
steeds in herinnering wordt geroepen bij het zien van de kijktafel. 
5. Wil je de komende dagen steeds even stilstaan bij het tweede gebod, gebruik dan het 
Bijbelrooster ‘Tweede gebod’ dat voor vijf dagen een Bijbelgedeelte geeft om te lezen. 
 

    
  
 

Besluiten 
- Wij maken geen afbeeldingen van God en we knielen niet voor beelden. Maar welk beeld 
van God hebben wij als we aan Hem denken? (Laat de kinderen wat noemen. Leg uit dat wij 
vaak geen Bijbels beeld van God hebben. Dat komt door de zonde. Toen zijn we het beeld van 
God kwijtgeraakt. De Bijbel zegt dat de Heere Jezus het Beeld van God is. Als je denkt aan 
Wie God is, denk dan aan de Heere Jezus. Hij laat zien hoe God is. Door de Heere Jezus 
kunnen we dat beeld van God weer terugkrijgen. Daarom bidden we: ‘O Zoon, maak ons Uw 
beeld gelijk’) 
- Zing als afsluiting Avondzang vers 7, Psalm 119:67, of de Berijmde Tien Geboden vers 3 en 9 
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